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Hold da op, hvor det er godt igen at kunne mødes til morgensang. Ude i det fri. Ikke 

morgensamling, fordi fortælledelen ikke rigtig lader sig gøre med så stor afstand, 

men synge, det kan vi. Det, at vi alle på skolen er sammen en gang om dagen er så 

fint, fordi det rammer alle de forskellige, mulige og umulige, aktiviteter skolen bærer 

præg af her i Coronatiden ind. Der er undervisningsture til museet i Aars, nogle 

forbereder rollespil, laver gyserfilm. 

Andre maler båden, som snart skal i 

sandet.  I dag var Storegruppen kørt til 

Vestre Fjordbad i Aalborg, og derefter i 

Aalborgtårnet. Bare for sådan lige at 

slå fast, så foregår der faktisk også 

almindelig teoretisk undervisning i 

løbet af dagene, men det er lidt tvistet 

her under nødundervisningstiden. 

Måske noget vi i fremtiden skal blive 

bedre til, så måske har Covid-19 

alligevel ført noget godt med sig. 

Så er der kun to uger til elevernes 

sommerferie, og der kommer mere ud 

med skema, gruppestruktur, første 

skoledag, skolens kalender med 

anderledes uger, lejrskoler og 

dramaperioder. Vi er på skolen den 



første uge i sommerferien, for at få alle 

tråde knyttet, så det bliver først på det 

tidspunkt, der kommer helt klare 

meldinger omkring næste skoleår i form af 

et sommerbrev.  

  

 

 

 

Det vi helt sikkert ved om næste skoleår er, at vi for første gang skal føre elever op 

til Folkeskolens Prøve. Det er en udfordring, som vi helt fra starten af friskolen i 

2016 vidste vi ville binde an med. Der vil være omkring 10 elever i klassen, så det 

kan ikke være meget bedre. Så er der tid til den enkelte elev, men alligevel også 

tilstrækkeligt mange til, at man kan føle sig som en gruppe. Det er klart, at det vil 

sætte sit præg på næste skoleår, men vi vil bestræbe os på at fokuseringen på 

prøver og karakterer ikke siver nedad gennem elevflokken. Karakterer og prøver skal 

aldrig være den primære motiveringsskaber blandt eleverne her på skolen. Det skal 

være nysgerrighed og appetit på livet, der giver eleverne lyst og kraft til at lære og 

være sammen.  

Kan I have en god weekend, Troels 



  

 

 

 

 

 


