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Sidste dag før ferien, og her er musestille. Alle er gået hjem.  Kun Simon tjekker 

skraldespandene i forberedelseslokalet; hvad nu hvis skraldet bliver liggende julen 

over? Hvordan er det så med lugten i lokalet efter ferien synes hans argumentation 

at være. En god pointe, tænker jeg. Specielt når man er henvist til det lokale, hvad 

jeg heldigvis ikke er.  Så jeg skriver lettet videre. 

 

Vi er ved vejs ende med 

juleugen her på skolen, 

og jeg har besluttet at i 

stedet for en masse 

bogstaver, side op og side 

ned, så vil fredagsbrevet 

fortrinsvis komme til at 

indeholde et udpluk af 

billeder fra ugen der gik. 

Der er så mange 

situationer, som man 

alligevel ikke fanger med 

ord, så nu får I et lille 

visuelt udtog af billeder 

mine kollegaer har taget 

og videresendt til mig.  



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Her er to billeder fra den første julefrokost i 16. 

Der er sket lidt siden. 

 

 

Figur 1Vuggestue, børnehave og skole spiser sammen. 



 

 

 

Til slut en stor tak til alle jer der bar, der trak, der oplivede, støttede, og som 

trøstede, de der troede, og de der gloede, jer der var der, og ikke mindst; en tak til 

jer, der investerede jeres unger i projektet. 

God jul og godt nytår til jer alle fra  

Overlade Friskole og Børnehus 

 





Vilsted 06:55 … 06:55 … 06:55 … 06:55 … 06:55 …
Ranum 07:00 … 07:00 … 07:00 … 07:00 … 07:00 …
Søndersøvej 07:12 … 07:12 … 07:12 … 07:12 … 07:12 …
Overlade Friskole 07:17 … 07:17 … 07:17 … 07:17 … 07:17 …
Strandby 07:28 … 07:28 … 07:28 … 07:28 … 07:28 …
Borregård 07:38 … 07:38 … 07:38 … 07:38 … 07:38 …
Kløfthøjvej 07:39 … 07:39 … 07:39 … 07:39 … 07:39 …
Padkjærvej 07:45 … 07:45 … 07:45 … 07:45 … 07:45 …
Overlade Friskole 07:50 … 07:50 … 07:50 … 07:50 … 07:50 …
Overlade Friskole 14:10 15:10 14:10 15:40 13:20 14:55 14:20 14:55 13:10 …
Søndersøvej 14:13 | 14:13 | 13:23 | 14:23 | 13:13 …
Padkjærvej 14:17 15:14 14:17 15:44 13:27 14:59 14:27 14:59 13:17 …
Kløfthøjvej 14:23 15:20 14:23 15:50 13:33 15:05 14:33 15:05 13:23 …
Borregård 14:24 15:21 14:24 15:51 13:34 15:06 14:34 15:06 13:24 …
Strandby | 15:29 | 15:59 | 15:14 | 15:14 13:32 …
Ranum 14:31 15:40 14:31 16:10 13:41 15:25 14:41 15:25 13:43 …
Vilsted | 15:45 | 16:15 | 15:30 | 15:30 13:48 …
Overlade Friskole 14:40 | 14:40 | 13:50 | 14:50 | | …an
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