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Vi savner ”de store elever” som er i praktik denne uge. Så er det sagt. Selvfølgelig 

kan de være bøvlede, men derfor mangler der noget, når de er ude i byen.  

De får en på opleveren, uanset om det de finder ud af er, at det var ikke noget, eller 

det modsatte. Jeg var med en erhvervsfisker i erhvervspraktik i 10. klasse fra 

Bogense havn. Første dag, da vi skulle til at rense de fisk der var gået i nettet, blev 

jeg efter 5 minutters fægtning med kniven sendt ind i styrehuset med den 

bemærkning, at sådan en venstrehåndet knægt aldrig kunne lære at rense fisk. Det 

var jeg overhovedet ikke ked af, fordi det var fedt at styre kutteren, men en fremtid 

som erhvervsfisker kunne jeg godt skyde en hvid pil efter, måtte man forstå.  

Nu er skolehjemsamtalerne er overstået, og tak til alle jer, der bakker os op, og giver 

os positive tilbagemeldinger. Det er lige så vigtigt at fortælle os, når der er noget 

problematisk, som vi skal vide. Hvis kun naboen får det at vide, så er det svært at 

gøre noget ved, og måske ænder på. Sig det! Men sig det til den rette! Let at skrive, 

men kan godt være grænseoverskridende. Hvis vi ikke overskrider grænser, så er der 

ikke noget, der ændrer sig.   

 

Onsdag i næste uge starter dramadagene, og husk, at skolen altid i anderledes uger 

slutter dagen kl.13.00. Men de elever, der går i SFO, går jo bare over i SFO kl.13.00. 

Vi mangler nogen til at bage kage til kaffebordet til skolefesten, nogle, der vil 

arrangere diskotek, hvis det ønskes, og sidste år var der guitarspil til glæde for os 

alle. Hvem mon kunne tænke sig at være behjælpelig med de ting. 

Fredag d. 3. april er alle lærerne på pædagogisk dag, og der kunne vi godt tænke os 

lidt hjælp. Sidste år fik ungerne en dejlig dag, med en tur i biografen, men det er frit 

slav for aktiviteter, så kombardo… 

God weekend   Troels 



  

 

 



Dramauge – Thors Brudefærd 
 

Kære elever og forældre, 

I uge 6 og 7 har skolen igen dramauger. I år er det skuespillet ”Thors Brudefærd”, vi opfører. 

I uge 6 er der tre emnedage (onsdag, torsdag og fredag). I hele uge 7 er der dramauge. 

Torsdag den 13/2 er der henholdsvis generalprøve kl. 10 og premiere på skuespillet er kl. 18:30 

efter fællesspisning i salen (Se opslag fra støtteforeningen). 

 

Alle emnedage forløber fra kl. 8:15-13:00. Vi mødes i klassen om morgenen som vi plejer.  

Bussen kører umiddelbart derefter kl. 13:10. 

Eleverne er fordelt på arbejdsværksteder efter ønske. Nogle elever er på to værksteder, grundet at 

de også spiller skuespil. Se nedenunder for fordeling. 

Birthe har et femte værksted, hvor elever kan komme ned, når der er ophold i arbejdet. I dette 

fagværksted arbejder eleverne med forskellige opgaver i fx dansk og matematik. 

Som udgangspunkt starter eleverne i deres værksteder, men kan blive fordelt ud på andre 

værksteder (især Birthes) når der er behov, eller hvis der senere på ugen, ikke er arbejdsopgaver 

til alle. 

De elever som har replikker i skuespillet, får rollehæfter med hjem i uge 5. Vi opfordrer, til at 

eleverne læser hæftet igennem og koncentrerer sig om sin egen rolle. 

 

Venlig hilsen - Birthe, Simon og Holger 

 



 

Værksteder: 
Skuespiller + Rolle Musik Kostumer Kulisser 

Julia (Magda) Signe (lille gp.) Cecilie Johan 

Rasmus W (Alfred) Daniel Amanda Astrid 

Jesper (Kompan 1) Torbjørn Tanja (Str. Ml) Nickie 

Simon (Kompan 2) Frank – Ole Kathja Nicklas 

Lecia (Sufflør) Molly Signe (Str gp) Nikolaj 

Kristine (Søster) Andreas Mathias (Lille ml.) Rasmus W 

Rasmus N (Thor) Alisia Marcin Catrine 

Jeppe (Tjalfe) Natasja Claudia Malthe (Str. Ml) 

Kasper N (Odin) Bertel Silje Lasse 

Victoria (Freja) Neo Julia Mikkel 

Mathias (Str. gp) (Loke)   Wega 

Malthe V (Rip)   Rasmus M 

Kristoffer (Rap)   Alberte (Ved Birthe) 

Gustav (Lars Kurt)    

Thea O (Ged 1)    

Thea S (Ged 2)    

Nynne (Frider)    

Bianca (Froder)    

Tanja (lille ml.) 
(Hymermor) 

   

Lauge (Hymer)    

Marie (Sif)    

Krystian (Heimdal)    

Elever med skuespiller funktion og på værksteder 

 Thea O (Sang og 
replikker) 

Marie Rasmus W 

Thea S (Sang og 
replikker) 

Julia Jesper 

Nynne (Sang og 
replikker) 

 Simon 

Bianca (Sang og 
replikker) 

 Gustav 

 


