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I går var jeg sammen med 100 andre friskoleledere og børnehave/vuggestueledere. 
Det var rigtig spændende at høre, hvad det er, der rører sig rundt omkring. Ikke 
overraskende kom snakken mest til at dreje sig om skolernes og daginstitutionernes 
forholden sig til Corona. Hvordan kan vores tilsynsførende føre tilsyn med skolen, 
når undervisningen foregår online. Hvordan med afgangsprøverne i år? Hvor mange 
børn møder op i børnehaven? I skolen? 
 
Vi lavede på mødet en undersøgelse af, hvor mange børn, der procentvis er på 
skolerne lige nu. Her ligger vi i den absolutte top blandt ca. 100 friskoler. I en 
undersøgelse, som i dag blev offentliggjort fra Kommunernes Landsforening over 
det kommunale skolevæsen, er det det samme resultat. Hvad kan vi bruge de tal til?  
 



Alle, der er berettiget til at have børn på skolen, skal uden nogen som helst 
samvittighedskvaler sende deres barn i skole på Overlade Friskole og Børnehus. Det 
er helt sikkert. Og på den anden side vil jeg gerne opfordre alle der kan, til at holde 
børnene hjemme. Det er meget mærkeligt for mig at skrive og opfordre jer til at 
holde jeres børn hjemme, når det er det absolut modsatte jeg i virkeligheden gerne 
vil, men sådan er situationen bare lige nu.  
I stedet har jeg fundet det billede i mit arkiv, med flest børn på. Så ved jeg, at de 
findes derude. 
Behøver jeg at skrive, at mødet med de 100 andre friskolefolk og en enkelt 
afdelingsleder fra Børnehuset, var virtuelt. 
 
I skrivende stund er der et lille hårdt arbejdende udvalg, bestående af Anne, Kamilla 
og Rikke, der gransker situationen nøje, og i næste uge præsenterer et nyt forslag 
til- ikke en dramauge, for det må vi nok se i øjnene ikke realistisk lige nu- men så en 
anden aktivitet op til vinterferien, som måske er et tvist af den almindelige 
undervisning, hvis en sådan findes her under Corona. Det skal I nok komme til at 
høre mere til! 
 
God weekend 
Troels 
 
 


