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Så gik den ikke længere. Nu var vi nået et punkt, hvor vi ikke mere kunne tage 

ansvar for 9. klasses mystiske adfærd og opførsel. Billedet her beskriver de sidste 

dages eskapader sat på spidsen, og jeg vil i al stilfærdighed minde om, at vi er en 

grundskole, og der må vel retfærdigvis være en vis form for sund fornuft og en 

dagligdag med udgangspunkt i undervisning, faglighed og opdragelse til det 



samfund, der engang skal modtage dem som gode samfundsstøtter og medborgere. 

Så det er på tide de finder andre græsgange.  

Sidste skoledag er selvfølgelig kulminationen på 10 års skolegang, og derfor sætter 

9. klasse naturligt deres præg på den. Selv om Corona har defineret rigtigt meget 

den sidste tid, så er det ikke det der optager dem lige nu, men glæden ved de 

overståede eksamener, den nyvundne frihed, og sommerfuglene i maven over alt 

det nye der kommer.  

I slutningen af næste uge kommer der et sommerbrev med de oplysninger som I har 

brug for til næste skolestart. Meget vil i fremtiden komme til at foregå via Viggo, og 

lige nu bakser jeg med at få alle skemaerne proppet ned i Viggo, så alle forældre kan 

se deres børns skemaer for næste skoleår. Jeg er sikker på, at de ligger dernede  et 

eller andet sted; vi, de ansatte, kan de dem, men på forsiden af jeres Viggo side 

under ”Dine relationer” og igen under ”skema” var det meningen at I skulle kunne 

finde dem. Men velunderrettede kilder siger, at det gør de ikke. Skemaerne er 

koblet til kalenderfunktionen, så derfor skal man helt forbi uge 31, før de dukker op. 

Det får vi styr på i 

næste uge. 

I går var 9.klasse, 

deres forældre, 

søskende og lærere 

inviteret til 

dimissionsfest på 

skolen. Anne holdt 

tale for dem, og det 

var lige som om 

guderne med et 

flammende sværd 

udpegede dansk og 

klasselæreren som 

et lysende 

eksempel på ”den 

gode lærer”.  (se 

billedet)Andre 

tolkningsmuligheder er velkomne, her er i hvert fald hvad vi så. Så kan man selv 

digte videre.  Vi ses i næste uge i Sommerbrevet.  Troels 



 

 

 

 

 

 


