
 
                                                                                                             Bjerring d. 4-7-2020 

 

Sommerbrev Overlade Friskole 2020   

En mystisk usynlig fjende, noget uventet; farligt, men hvor farligt? 

Det var nogenlunde sådanne tanker vi gjorde os, da vi i marts lukkede skole og 

børnehus ned.  Men vi gjorde som der blev sagt, vi fulgte regeringens og 

sundhedsmyndighedernes retningslinjer; det gjorde alle. På den måde er vi meget 

autoritetstro. Eller man kan sige, at vi har tiltro. Tiltro til vores” til enhver siddende 

regering”, når noget stort og uforudseende sker i vores land. Sammenhængskraften, 

hvad det ellers er for en størrelse, kommer på prøve, men vi klarede den. Vi gjorde 

som der blev sagt, og det betød heldigvis at vi klarede situationen. Nu ser vi rundt 

omkring hvordan lande, som vi normalt sammenligner os med, nærmest krakelerer; 

der hvor individet, egoet, har større råderum. Egoet og individet har stor betydning 

for vores fremtid; nogle må bryde det vandte og vise vej, men fællesskabet er 

byggestenen. Det er den basis, der nødvendigvis må være til stede, for ellers 

sprænges vi, når vores verden bryder sammen. Vores lille skole og børnehus 

fællesskab bliver også udsat for prøvelser, og nogle gange må man bare have tiltro. 

På den måde er der ikke forskel på fællesskaber. Men det skal give mening, når der 

bliver taget beslutninger; det skal vi til enhver tid bestræbe os på, ellers forsvinder 

sammenhængskraften. Men vi klarede os igennem.   Tak for det! 

 

Næste skoleår bliver på mange områder ligesom vi slap det gamle: afstand, afsprit 

eller afvask, afstand.  Men der er også meget, der igen bliver, som det plejer. 

Nødundervisningen er ophørt, så de ”gamle” klassestrukturer må vi godt gå tilbage 

til. Så det er undervisning efter de gamle retningslinjer efter ferien. Vi skal dog stadig  



 

 

holde 2 m. afstand når vi synger, så vi mødes til morgensamling i hallen. Det gælder 

også første skoledag d. 10. august. Udeundervisning så meget som muligt er en 

selvfølge. Daglig rengøring med afspritning af fælles kontaktpunkter skal vi 

opretholde, så Anita fortsætter i Børnehuset, og Hilde i skolen med den samme 

rengøringsplan. Man må gerne komme på skolen, og man må gerne følge sit 

børnehaveklassebarn i skole d. 10. august, og man må gerne være på skolen, der er 

dog stadig krav om 1 m. afstand. (Ikke til sit eget barn, heldigvis). 

 



Der bliver lavet lidt om på hvem der har hvilke klasselokaler. Lillegruppen er 

naturligvis i Lillegruppens lokaler hvor de altid har været, men i det første lokale på 

den lille gang mod øst kommer Storegruppen til at have lokale.  Storemellem får 

Storegruppens gamle lokale, og Lillemellem får de to lokaler øverst mod vest. Der vil 

pedelgruppen sætte en dør imellem de to lokaler, så det bliver lettere at 

gruppeopdele klassen. Det bliver godt. I klasselokalet over for Storegruppen har SFO 

sit lokale. 

Der er i år to skemaer medsendt sommerbrevet. Det første skema er 7 ugers 

skemaet, som går til efterårsferien. Anne kommer tilbage fra barsel efter uge 7, så 

det er til hendes ære vi så har lavet et nyt skema, der dækker resten af skoleåret. 

Håber det bliver godt modtaget, nu har vi fra 0 klasse til 9, og det betyder en stor 

spredning af det faglige, pædagogiske og herunder didaktiske arbejde. Vi har ikke før 

haft 9.klasse på skolen, og derfor vil der være meget, der skal tænkes nyt. 

Vedhæftet er en årskalender indskrevet det vi indtil nu ved, men der er fx en torsdag 

aften før sidste skoledag, hvor der står dimissionsfest. Det bliver spændende at 

skulle arrangere den. Hvad synes vi er vigtigt sådan en aften, når man har taget sin 

eksamen her hos os? Skal det være hele skolen, eller vil det betyde mere for 

eleverne i 9. klasse, hvis de er til fest med deres lærere og forældre, og det er dem, 

der er i fokus? 

Første skoledag mandag d. 10. august foregår som skrevet, i hallen kl.8.15. 

Velkomst, derefter sange hvor vi sidder med afstand. 

Så rykker vi sammen klassevis, og der vil være en lille fortælling, derefter en speciel 

velkomst for de nye børnehaveklassebørn og deres forældre. Så går vi i klasserne 

med klasselæreren. Kl.9.30 er der frikvarter for børnene, og kaffe/the med boller til 

forældrene i skolekøkkenet og tilstødende lokaler, hvis der er trængsel. Her må man 

gerne blive hængende, hvis man er forældre, mens lærerne tager boller og juice 

med ned i klasserne når det båtter ind. Så vil lærerne gerne være lidt alene med 

ungerne, mens forældrene tager en kop kaffe mere. 

Kl. 13.00 har eleverne fri, eller går i SFO. Forældrene må selv bestemme. 

 

Til slut en stor tak til alle jer der var med på den- sammen med os. 



Stor tak til Pedel, græs, bestyrelse, forældreråd og støtteforening for jeres 

uvurderlige indsats. Som I kan se på kalenderen, har vi foreslået en dato til et lille 

takkearrangement, nu det forrige blev aflyst. Sæt allerede kryds nu. 

Tak til personalet, der har stået på mål for meget. Og mere vil komme. Så må vi bare 

håbe, at det bliver knap så uforudsigeligt, som dette forår. 

Og tak til jer forældre, der skaber basis for det hele. 

God ferie  

Troels 

 

 

 

 

 

 

                    


