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”At rejse er at leve” skrev H C Andersen, men hvis han havde levet i dag, og havde 

haft børn, så ville han ændre udsagnet til ”At være på lejrskole er at leve” 

Man mærker virkelig, at man lever, når bukserne er smøget op, og man står ude i 

fjorden i vand til knæene, og vandtemperaturen lige har rundet de 8 grader. 

Fødderne mærker man ikke mere, men denne fornemmelse af, at blodet langsomt 

fryser til is omkring anklerne, og isdannelsen er på vej op ad benene; så mærker 

man, at man lever. 

Børnene er ligeglade med om vandet er koldt. De leger, og det betyder, at alt andet 

træder i baggrunden. Kolde ben, sult og dårligt humør. 



 

 

 

 

 

 

 

Sådan er det at være på lejr. Man glemmer de positioner, man har med hjemmefra. 

Pludselig smager maden godt; ham man ellers ikke leger med så tit, er nu ens bedste 

ven, for han har en lommelygte med, og den må man låne. Måske er man ikke så 

god til matematik, men på stranden var man den bedste til at fange rejer eller lave 

kanaler i sand. Meget bliver vendt på hovedet, nogle får en ny start, og vi lærere får 

et mere nuanceret billede af børnene. Lejrskole 2018, uge 20, Over Koen. 

 

Fredag eftermiddag 2020, uge 20, Overlade Friskole: 

Det er nogle gange vemodigt at læse de gamle fredagsbreve. Specielt dette, fordi vi 

havde planlagt en lejrtur i næste uge. Der kom lige nogle vira på tværs. 

Nu kan vi så glæde os over, at de store elever kommer tilbage. Vi har stort set brugt 

vores ”gamle” plan. Den lå i skuffen og ventede på, at eleverne skulle komme 

tilbage, og det betyder, at vi ikke bryder de gruppestrukturer op, vi allerede har 

etableret. Så Birthe har primært Lillegruppen, Sabrina Lillemellem. Storemellem har 

fåret 4 elever fra Lillemellem men mistet 6 klasse, som bliver en gruppe for sig med 

Søren som lærer, og til slut 8.klasse, hvor Simon er den. Så har vi 5 grupper, med 10-

12 elever i hver med en gennemgående lærer i hver gruppe. Det kan ikke gå helt 

galt. Denne inddeling er ikke en forsmag på inddelingen til næste år, men den skal 

fortsætte til sommerferien, fordi der kun er 27 skoledage tilbage for eleverne. Nu 

laver jeg ikke flere ændringer! 

Der er mødetid kl. 8.00 for alle grupper, undtagen Lillegruppen, som møder kl.8.15 

som nu. Eleverne får fri lidt forskelligt. Det betyder, at Lillegruppen har fri kl.12.20, 

Lillemellem kl. 13.00. Lillemellem kl. 13.00. Sjette klasse kl. 12.30 og ottende kl. 

12.30. Det kan godt være, at lærerne vil flytte lidt rundt på tiden, så mødetiderne 



ændres, men så får I besked. Måske ryger der nogle timer oveni nogle af grupperne, 

men sker det, så giver vi jer besked.  

Undervisningsministeriet melder ud, at der stadig er tale om nødundervisning, så 

derfor kan vi ændre i timetal og fag. Det betyder ikke, at vi ikke leverer fagligt 

funderet undervisning, men det betyder, at den enkelte lærer har sin gruppe rigtigt 

meget, så det bliver en undervisning, med udgangspunkt i, hvad den enkelte lærer 

er god til. Lærerne kan bytte klasser mellem hinanden, så eleverne får en bredere 

fagroset, men stadig med øje for ideen om få lærerskift. Grupperne vil primært være 

sammen med egen gruppe i frikvarterne.  

På tirsdag har vi planlagt et møde mellem skolefolkene, hvor vi vil strikke en 

langtidsgruppeplan for skolen sammen. Jeg har lavet 3 forslag, som hver løber 3 år 

frem. Vi tager udgangspunkt i det antal børn vi kender nu i skolen og børnehave. Et 

springende punkt vil være, om vi satser på 4 eller 5 grupper. Vi er lidt for få elever til 

5 grupper, men til gengæld er det den struktur vi gerne vil have gennemført på sigt, 

så det bliver spændende. Det skal I nok få mere at vide om senere. Til næste år,20-

21 er vi ca. 62 børn i skolen. 21-22 er vi 60, og 22-23 er vi 67. (Det kan ændre sig) 

Tirsdag tager Jakob og jeg til Øksedal med Storemellem, men vi er hjemme til kl. 

13.00. Jakob giver forældrene mere besked om turen. Onsdag tager Simon, Søren og 

jeg til Øksedal med 6. og 8.klasse. Vi bliver til gengæld lidt længere tid væk, men det 

finder vi ud af på mandag, hvor vi planlægger nærmere. Derefter får I besked.  

Torsdag og fredag holder skolen og Børnehuset lukket. 

F… hvor vi glæder os til at få de store elever tilbage. 

Som afslutning vil jeg gerne sige dig tak, Simon Nielsen, fordi du har leveret en 

kanon indsats, som Jakobs barselsvikar. Det har været en fornøjelse, sådan rigtigt, at 

have dig inden for murene i en tid, hvor det meget fortærskede ord 

”omstillingsparathed”er en meget god egenskab at besidde, når man skal følge med 

i den kavalkade af bekendtgørelser og retningslinjer fra diverse ministerier og 

sundhedsmyndigheder. God vind til dig på seminariet. 

Vi ses på mandag. 

Hilsen Troels 

 

 


