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Der er en hel masse tidspunkter, datoer og 

klokkeslæt vi lige skal have styr på.  

I næste uge har vi den store fornøjelse at se 

eleverne fra Lillemellem gå Lucia. Det bliver 

fredag d. 11. december, men som det er i 

denne tid, så bliver det for Skolens og 

Børnehusets børn. Det bliver også ugen, hvor 

der vil komme besøgende på skolen. Det er 

ansøgere til vores to barselsvikariater, og det er 

meget spændende hvem vi får til at træde til i 

stedet for Sabrina og Simon. Det finder vi ud af  

 

D. 17. december, hvor der er ansættelsessamtaler.  

Mandag d. 14 december tager vi hele moletjavsen til Aalborg Zoo. Det vil sige; 

Børnehuset holder skandsen herhjemme, men tager sikkert gruelig revanche senere, 

hvis jeg kender dem ret.  

Lillegruppen kører jeg til Aalborg i vores bus kl. 8.00, sammen med Anne, Thomas og 

Jeanette. Så kører jeg tilbage igen til skolen, og så kører Holger og jeg bussen med 

Lillemellem til Zoo kl.10.00. Lillemellem møder til almindelig tid, og på skolen vil 

Sabrina være her, og undervise dem, indtil bussen kører. Jeg er sammen med SM 

hele eftermiddagen. Storemellem kommer først på skolen kl. 12.00, hvor Holger 

henter dem. De mødes af Jakob ved indgangen til Zoo, og han er sammen med dem 

hele eftermiddagen. På det tidspunkt tager Lillegruppen tilbage til overlade, og er 

der ca. kl. 14.00. På det tidspunkt er de elever fra Lillegruppen, som kører med bus 

blevet sat af på hjemvejen. Bussen kører tilbage, tager Lillemellem med tilbage til 

kl.ca.16.00, og sidst kommer Storemellem tilbage kl.ca. 18.00. Så får vi da også luftet 

den blå bus den dag… Indtil videre har Thomas M, Jeanette H. og Janni G. meldt sig 

som hjælpere. Flere er velkomne. Den uge laver vi mad til en lille julefrokost, hvor vi 

i grupperne laver mad til hinanden. Hvis vi laver maden og spiser den i grupperne, 

og serverer den portionsanrettet, så kan jeg ikke finde nogle steder i havet af 

Coronavejledninger fra undervisningsministeriet, som udelukker det. Det er onsdag 



og torsdag. Anne er tovholder for vores aktivdag om tirsdagen, men hun har endnu 

ikke løftet sløret for, hvad dagen kommer til at indeholde. Det er spændende med 

overraskelser her i julemåneden. 

 

 

Tak til støtteforeningen for de fine spritholdere. Der står en i hver ende af 

glasgangen, og en tredje kommer til at stå ved vuggestuens indgang. Jeg ved ikke 

noget om nissen på billedet. Han var der ikke, da jeg trykkede på knappen, så 

hvordan det er sket? 

Hilsen Troels 


