
Fredag d. 29-01-21 uge 4 

 

 

 

Nu, hvor restriktionerne er forlænget til d.28 februar er vi ikke så glade, 

som hvis de var ophævet.  

Hvornår de små kommer tilbage, er jeg ikke den rette til at give noget 

svar på, men de næste dage vil med sikkerhed blive fulgt med spænding, 

imens finder regnedrengene og pigerne fra SSI ud af, hvem der må starte 

”før tid”. 

For os her på skolen betyder det, at vi gerne vil have en melding fra 

undervisningsministeren om, hvad der forventes af skolerne og eleverne i 

9. klasse, når vi snakker afgangseksamen. Friskoleforeningen har meldt 

ud, at de ikke mener eleverne skal op i de musisk-kreative fag. Der har 

ikke været timer nok på skolen, til at kunne forsvare en normal eksamen. 

En del skoleledere er inde på helt at aflyse eksamen, lige som sidste år, og 

så bruge årskarakteren i stedet. I hvert fald er der mange meninger om 

dette emne, og jeg ved, at der generelt blandt eleverne i 9. klasse i 

Danmark, er en utryghed omkring hele situationen. De ved, de ikke helt er 

fagligt på toppen, deres motivation er dalende, og der er ingen, der kan 

give nogle konkrete svar på disse spørgsmål. Det genererer frustrationer 

hos dem, og det er meget forståeligt. Derfor er det bydende nødvendigt, 

at vi får nogle retningslinjer fra Undervisningsministeren, så vi kan få 

klarhed over, hvordan eksamen skal forløbe.  



Vi kan ikke mødes fælles, så derfor giver det ikke mening at øve 

dramaforestilling, men Anne, Kamilla og Rikke har et forslag, som vi synes 

godt om. I alt sin korthed kommer eleverne fra 5. og til 9. klasse til at 

arbejde i små grupper med stop-motion film. Det er en metode, hvor man 

laver en tegnefilm, fx på mobilen, og så uploades den på YouTube, så alle 

kan se filmene som eleverne i de små grupper har lavet. Eleverne 

arbejder selvfølgelig hjemmefra, men skal arbejde sammen med et par 

andre elever, med en lærer som hjælper. Når alle filmene er lavet, så kan 

alle familier på skolen se filmene på samme tidspunkt. Så er det bare med 

at få popcorn skålene frem den aften. 

 

Lige så snart vi ved mere om hvornår de små må komme tilbage, så laver 

vi en plan for det, og sender ud til jer.  

 

Lige en genganger blandt ordsprog. Man kan mene om kineserne hvad 

man vil, men det med ordsprog, det er de gode til: 

 

Det er bedre at tænde et lille lys end at forbande mørket 

 

God weekend til alle. 

Troels 

 

Lige en lille notits: 

Bussen kører fra på mandag. Ruten er Flejsborg, Borregård og Overlade. 

Det er de samme tider som på køreplanen. 

 


