
 

Fredag d. 05-06-2020 

Nu er det sommer, og så må man gerne være ude og have undervisning hvor det nu 

passer. For nogle passede det lige at køre til Trend, hvor man kan fiske rejer, krabber 

og en enkelt fladfisk, samt en stor ål, har jeg hørt. Jakob og Søren havde slået sig, og 

deres elever sammen til et strandteam. Det var den ene dag, for næste dag skulle 

fangsten tillaves i skolekøkkenet, hvor man med en lille smule hjælp fra Brugsens 

kølediske og Sørens ruser på Mors, fremtryllede den dejligste krabbebisque (Suppe 

tror jeg nok det hedder på dansk). 

Den blev spist i Borgerforeningens store telt, og jeg skal hilse og sige, at den smagte 

himmelsk.  

Lille- og Lillemellem var på tur til Løgstør, hvor kanalen og fjorden tilbød en vifte af 

spændende oplevelser, og på hjemturen var konklusionen, at det skal vi gøre noget 

mere i. Godt vi har en bus, så kan vi hurtigt sadle hesten, og ride ud over stepperne, 

når lejligheden 

nu byder sig. Jeg 

tror ikke det 

skader at komme 

lidt ud og se sig 

omkring i 

området. 

Lars fra 

Pedelklubben 

spurgte Søren, om vi ikke skulle have morgensang i det fri, og det det skulle vi da, så 

nu er vi alle samlet i skolegården, hvor ABC-gruppen fra Børnehaven også synger 

med. På billedet ses desuden skolens bedste 11-12 mands guitar gruppe, som 

backing til pianisten. (Eller sidder han med en guitar) 



Der er kun 3 undervisningsuger tilbage før sommerferien, og de forskellige 

aktiviteter og tider kan I læse i det vedhæftede skema fra sidste fredagsbrev.  

Husk, at der er indkørsel forbudt i skolegården, med mindre man er gangbesværet 

og lign. Det er ikke rart at tænke på, hvis der skulle ske en ulykke, og vi er som 

personale lidt utrygge, når der køres inde på arealet. Så lad bilen stå ude på P-

pladsen. 

Pedelklubben er ved at sætte plankeværk op, så vuggestuen har lidt mere plads. Det 

ser indtil nu rigtigt fint ud, så vi håber de gode takter fortsætter. 

I den forbindelse har vi fået tilsagn om 26.000kr fra Jutlander bank til legeplads for 

vuggestuen. Vi er naturligvis meget glade for det, og nu har vi fået svar fra de 3 

fonde vi har søgt. Landsby udvalgets projektpulje under Vesthimmerlands Kommune 

var den tredje fond, men de giver ikke til private friskoler, som de skriver i deres 

afslag. Det giver altid et lille stik i hjertet, når man får sådan en begrundelse. Alle 

andre afslag var i orden. 

Kan I have en god weekend. 

Troels 

 


