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Træer er med til at 

gøre os trygge. 

Måske fordi vi i sin 

tid tilbragte det 

meste af vores liv 

oppe i dem, men 

måske også fordi de 

skaber en æstetik, 

vi mennesker ikke 

helt kan formå. I 

dag får I et par af 

skolens markante 

af slagsen. Når der 

er lys i Kastanjen, 

så er det sommer i 

Danmark. Lys kom 

der også over vores 

generalforsamling i 

onsdags, fordi vi til 

den udsatte 

generalforsamling i 

efteråret sad hjemme og kikkede ind i skærmen ind til de ikke eksisterende 

rullepølsemadder. Nu var der spot på, og mange var mødt op. Det økonomiske 



resultat var ikke prangende sagde vores revisor, men med omlægning af 

feriepengeforpligtigelserne, ekstra udgifter til Coronarelaterede tiltag, barsler, og 

personalereduktioner, så har der været bud efter kassekreditten. Men vi er ikke på 

vej ud over kanten, siger revisor Tom, og likviditeten er god, så vi stiller ikke 

træskoene denne gang.  

Vores tilsynsførende Elins beretning har Else lagt på hjemmesiden, så den kan I læse 

der. Hun er statens kontrol af vores skole. 

En stor tak til alle jer; ansatte, bestyrelse, pedeller, støtteforening, græshold, 

forældreråd og forældre, som har støttet op om os i en turbulent tid. Det varmer. 

 Men på tirsdag starter en ny pige i 3.klasse. Hun hedder Ida, og hendes mor kender 

vi godt her på stedet, fordi hun har arbejdet her i flere omgange, også helt tilbage fra 

det var en kommunal institution. Hun hedder Charlotte Jensen, og de bor i Vilsted.  

Velkommen til jer. 

Holger og jeg har lige lavet en lille busplan fra nu og til sommerferien. Kik på Viggo, så 

ligger den der. Eleverne har 10 min. Til at gøre sig færdige, og komme ned til bussen i 



den nye plan. Der er nogle 

elever, der er nogle drys, men 

bussen kører efter de tider der 

er.  

  

Et andet yndet træ her på 

skolen, er vores flotte 

Hvidtjørn, som hvert år 

blomster som aldrig før, og det 

gør den også i år.  

I næste uge kommer der en 

oversigt over den sidste lille 

måned inden ferien. Den 

lægger jeg på Viggo, så vil alle 

skoleforældre kunne tilgå den 

der. Det varer ikke længe, før 

Børnehusets forældre kommer 

med på Viggo, så er vi alle på.  

                                                                                               

 

Lidt billeder fra den 

virkelige verden, og 

det forlyder, at det 

har noget med farsdag 

at gøre. Der er nogle, 

der kan glæde sig, må 

man forstå.  

Sidste fredagsbrev 

udeblev, fordi jeg var 

på kursus i 

skemalægning i Viggo. 

Så er der kun det håb 

tilbage, at jeg kan 

huske, hvad jeg lærte.  



Hilsen Troels 

 


