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“Once a year, go someplace you’ve never been before.” – Dalai 

Lama 

Dalai Lama tænkte vistnok på det at rejse; om det var en ydre eller indre rejse, 

siger ordsproget intet om, men jeg kom til at tænke på det, vi her på stedet har 

oplevet i dette skoleår. Det med at være et sted, hvor du ikke har været før. Det 

med at tage ud i verden, og vende tilbage, hvor verden eller du selv aldrig bliver 

den eller det samme igen. Det med at være nødt til at sætte sig ind i andres 

verden, og måske erkende, at der faktisk var noget værdifuldt at hente derude. 

Men ja; go someplace 

you´ve never been 

before. Der var der vi 

har været. Lige præcis 

i dette skoleår. Det er 

ikke lejrskolerne jeg 

tænker på; de blev 

aflyst, men den 

periode hvor den 

vante forestilling om 

hvordan man gør 

noget i vuggestue, 

børnehave og skole 

blev vendt på 

hovedet.              



Ingen er den samme efter at have været derude hvor” you´ve never been 

before”. Egentlig glæder jeg mig til at opleve hvad denne tid har bragt med sig 

af forskellig slags. Jeg håber det vil blive til nogle positive oplevelser, men vi 

er vist alle klar over, at der også er sket noget på den rejse, der helst ikke skal 

gentages. ”Once a year” sagde Dalai Lama. Det behøver ikke være hele året.   

 

Vi mødes igen onsdag d. 11. august kl.8.10 i Fællesrummet. Her siger vi fælles 

goddag igen, og specielt goddag og velkommen til de 5 nye elever i 

Lillegruppen, som har første skoledag. Anne har skrevet specielt til dem, og det 

skriv er vedhæftet dette sommerbrev. Efter morgensamling med fortælling og 

fællessang går vi i klasserne, hvor forældre selvfølgelig er velkommen. 

I den første pause, hvor ungerne er ude, så kan forældre nyde en kop kaffe og 

en bolle i Skolekøkkenet. Der bliver forældrene også når det ringer ind, for nu 

vil lærerne gerne have eleverne lidt for sig selv. Eleverne har fri kl. 13.00 første 

uge. 

Fredag er en lidt speciel dag, fordi vi fejrer vores 5-års fødselsdag for Overlade 

Friskole og børnehus. Der vil være fælles aktiviteter dagen igennem for alle 

børnene; lige fra vuggestue til 8.klasse.  

Året kommer til at stå i Viggos tegn. Jeg håber vi er ovre de første 

startvanskeligheder. Meget fungerer rigtigt fint, og jeg tror I vil finde skema og 

lektiefunktionen, fravær og generel kommunikation nemmere end den 

nuværende ordning. Der vil løbende komme skemaændringer, men det betyder 

ikke at I så får nye print med hjem, men det betyder at der ”bare” er ændret 

nogle ting her og der, når I logger ind på Viggo, men bare rolig, vi skal nok 

informere jer, når noget sådant er forestående. De af jer, der har været inde og 

se skema for næste skoleår, har måske bemærket, at der i dag er foretaget nogle 

småændringer. Bustider, alle arrangementer som fx skolehjemsamtaler kommer 

også til at ligge på Viggo. Så er alt samlet, og det skulle være lettere at 

orientere sig i fremtiden, men husk ”Ting tager tid”. Viggo er en helt ny verden 

for os alle. 

Vi var meget spændte på, hvordan den første FP9(folkeskolens prøve 9.klasse) 

ville forløbe. Det ser ud til at det formelle administrative set-up forløb uden 

problemer (det er ellers noget af et gedemarked), og som jeg hører det, så er 

elever og forældre til 9.klassene også tilfredse. De involverede lærere har 

trukket et stort læs, men er, efter min vurdering, også godt tilfredse med 



resultatet, situationen taget i betragtning. Til næste skoleår har vi ingen 

9.klasse, men 8.klasse skal op i billedkunst som det eneste fag. Det overkommer 

vi nok. 

Der er lejrskoler i efteråret for 4-8 klasser. I forsommeren kommer Lillegruppen 

og 3 klasse med.  

 

 

God ferie, når man kommer dertil. 

Troels 

 

 

 

 

 

 

 


