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Kyndelmisse eller Kjørmes Knud plejer at være en kold affære her d. 2. februar, men 

vinteren lader vente på dig. Holger gider ikke vente længere, så til morgensang i 

denne uge sang vi Skjoldborgs ”Når vinteren rinder i grøft og grav”. Væk er Aakjærs 

”Sneflokke” og Blichers ”Det er hvidt herude” Vi kan så glæde os over en mindre 

varmeregning, og tænke over om det nu også var nødvendigt med bøvlet med de 

der vinterdæk.  

Men i denne uge har ungerne på skolen ikke tid til kælk og sneboldkamp, for nu er 

dramadagene startet op, og så er der meget, der skal øves, males, klistres og ikke 

mindst ventes. I år har vi forsøgt at råde lidt bod på de til tider store ventetider, der 

kan opstå hos nogle elever i dramaperioden ved at lave et sted, hvor man kan 

komme hen, når der ikke lige skal øves eller spilles. Det er Birtes lounge, hvor man 

først bliver præsenteret for noget fagligt, og først derefter må man tegne, male og 

lave sjove ting. Det tror vi på, er en god sikkerhedsventil for de elever, der ikke hele 

tiden er på, men har brug for lidt struktur i ventetiden. 

 

Er der nogen, der vil arrangere diskotek, så meld jer gerne, det er endnu muligt at få 

det stablet på benene.  

Til kaffebordet mangler vi kagebagere. 

Indtil videre har ingen meldt sig. 

Vi har I år fået lov til at låne en 2. års praktikant fra Den Frie Lærerskole i 3 uger. Det 

er Sigurd, som vil komme her og være sammen med vores elever og lærere i ugerne 

12, 13 og 14. Han vil fortrinsvis være med i undervisningen i naturfagene og 

medborgerskab. Han indgår som en ekstra hjælp i de 3 uger han er her, og er 



således sammen med den lærer, der har klassen i forvejen. Vi laver et specielt 

skema sammen med ham, som jeg sender ud til de berørte klassers forældre, så kan 

I se hvornår han er med i timerne. Det bliver spændende at lære Sigurd bedre at 

kende, og håber selvfølgelig på, at han og vi kan inspirere hinanden. Sigurts første 

praktik foregik på Odense Friskole med 500 elever, så måske han får en lidt anden 

oplevelse her hos os. 

God weekend fra mig og skolen. 

Troels 

 

 

 


