
 

 

Fredag d. 21-08-2020 

 

Denne uge er mere som sådanne uger plejer at være, når vi er i august og det stadig 

er sommer, men alligevel lidt på retur. Lidt regnfuldt; med gode dage med sol, og 

måske en enkelt badetur. 

Vi har været lidt i tvivl om hvad vi skulle stille op med 9.klasses lejrtur dette år. Hvad 

er forsvarligt ifht. Corona. En tur til udlandet er virkeligt noget man husker bagefter, 

men hvis det eleverne kommer til at huske, er 14 dage i karantæne, eller lange køer i 

en ventesal i Bratislava for at få taget en Coronatest, så var det måske en ide at 

bytte det ud med noget mere sikkert. Anne foreslog et stjerneløb, forstået på den 

måde, at vi kunne køre ud til nogle seværdigheder i Jylland. Bunkermuseet i 

Hanstholm, og Strandingsmuseet i Thorsminde for lige at nævne nogle forslag. Alt 

efter Coronatallene kunne vi overnatte sammen, eller hjemme.  Det fortalte jeg 

9.klasse, og det fik Signe til at tænke videre, for næste dag havde hun nærmest 

strikket et færdigt forslag til overnatning sammen. Kort fortalt har hendes forældre 

og bedsteforældre en lejlighed/rækkehus i Grønhøj, og det har sjovt nok Nikolaj fra 

Lillemellems forældre og bedsteforældre også. Nu er det sådan, at de ligger stort set 

lige ved siden af hinanden, så dem måtte vi godt låne. Jesper Gautesen har, eller 

hans firma har stillet en 9.personers bus til rådighed gratis, så nu er det bare ud over 

stepperne i uge 45. Skagen eller Hanstholm, Aalborg, Slettestrand, Råbjerg Mile 

Mårup Kirke, (eller det, der er tilbage) Børglum Kloster; eller det hele!  Tak for 

gæstfriheden, vi glæder os allerede.  

Samme uge er Storemellem i København sammen med Jakob og Simon. Det bliver 

sikkert lidt på samme måde som for to år siden, da den nuværende 9.klasse var 

afsted. De skal bo i hytter på en campingplads i Hundie, og derfra med tog til staden. 



Der er eleverne inddelt i grupper, som selvstændigt står for madlavning, oprydning 

og budgetlægning i forbindelse med indkøb. Så kære forældre; når de søde elever 

kommer tilbage, så overlad trygt husholdningsbudgettet til dem, det har de allerede 

styr på. 

Fælles for alt vi planlægger nu ligger der en lille orm og gnaver: Hvad nu hvis anden 

bølge Corona blusser op, og vi ikke kan komme afsted.  

Vi har en lille plan B i baghånden, men vil faktisk helst lade som om alt kan lade sig 

gøre. Det er der energien genereres, ikke i tænkte dommedagssenarier. 

God weekend 

Troels 

 

 I denne uge er der blevet sendt en mail ud fra Ane Louise om at der kan søges om rabat på 

skolepenge. Har du ikke fået mailen, så kig først i dit spam-filter, og er den heller ikke der, så 

skriv til Ane Louise på anelouise.overladefriskole@gmail.com eller ring til hende på 20849676. 

Der er også mulighed for at spørge Troels eller Bodil på kontoret. 

 

 

 
Med venlig hilsen 

 
Ane-Louise Trip 
Skolesekretær 
Overlade Friskole 
20849676 
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