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Et tilfældigt tidspunkt på dagen; 

et udpluk af skolens elever. 

  Så er vi i gang igen efter 

sommerferien, og eleverne har 

glædet sig til at møde deres 

klasse og legekammerater. Det 

kan man klart fornemme i 

frikvarterne, hvor der bliver leget 

på tværs af grupperne, og i 

timerne, når flere grupper er 

slået sammen, og der summer af 

god energi. Så er det ingen sag at 

være skoleleder. Det er klart det 

mærkes, når der mangler fire 

lærere, men heldigvis er                  

Lillegruppen og Lillemellem så 

heldige, at de har deres ”rigtige” 

klasselærere hele tiden. Så det er 

de store elever, der en kort 

periode må mangle lidt.  

De klarer det til gengæld meget 

fint. I onsdag fik 8. klasse den 

opgave, at sørge for rundstykker, 

kaffe, the og juice inkl. 



afhentning i Brugsen, og inkl. servering og oprydning for de fremmødte forældre og 

alle kammeraterne i skolen 1. skoledag.  Fint arbejde drenge og piger. 

Situationer er lige nu, at 4 lærere er hjemme, en er smittet med Corona, de 3 andre 

er nære kontakter, så de skal testes på 4. og 6. dagen. Derfor kommer de tilbage, 

hvis de vel at mærke ikke er smittet, på mandag, tirsdag eller onsdag, alt efter 

hvornår på dagen, og hvor hurtige systemet er til at levere testresultatet. Derfor er 

Johanne vikar i starten af næste uge, og så må vi se. Lone og jeg er med til at få 

dækket huller, så det går nok. 

Dette billede er 

mest for at kunne 

dokumentere for 

alle, at der trods 

Corona befinder sig 

lærere på skolen. 

Men jeg tror det er 

en krævende 

opgave, at starte 

Lillegruppen op 

med nye og gamle 

elever. Derfor er 

det betryggende at 

kunne se, at 

madpakken har et 

vist omfang, som man kan se på billedet. Det er dog ikke papkassen jeg mener; 

indholdet er nok mest åndelig føde, men det er heller ikke af vejen. Kamilla er også 

på banen, og hun tackler Lillemellem i fin stil, så trods lidt udfald på bænkene blandt 

lærerne, så går det godt. 

Lige lidt oplysninger. 

Dorthe præst skriver, at 7.klasse starter til præst i uge 40. Det er ugen efter de har 

været i København. Det er om onsdagen kl.13.30.  

Vil I give mig besked, hvis jeres barn som er fyldt 12 år, skal testes på skolen med en 

kvik-test. Nu er det tirsdag og fredag eftermiddag vi bliver testet, men elever og 

personale, der er vaccineret første gang og det er 14 dage siden, bliver ikke testet 



her, skriver Anders Norup, kommunens skole og dagtilbudschef. De opfordres til at 

bruge det offentlige system.  

Fredag d.27. holder vi 5-

års fødselsdag, hvor 

skole, børnehave og 

vuggestue deltager. 

Det gør i forældre også i 

det omfang I ønsker det. 

Vi arbejder på at kunne 

lave en lille fernisering 

på den nye endevæg i 

fællesrummet, som jeg 

af den grund ikke vil 

fremvise i dag.  

Husk lige at tjekke 

vejrudsigten i den 

kommende uge, og 

sende relevant tøj med 

ungerne i skole. Jeg kan 

ikke garantere at alt 

undervisning kommer til 

at foregå inden døre. Og 

det uanset vejret. Måske 

med undtagelse af det regnskyl for en time siden. Så må de godt rykke sammen i det 

nye madpakkehus. Tusind tak for det til byens Borgerforening. Der er et lignende 

hus i Børnehuset. Det er i den grad taget godt imod af ungerne, skulle jeg hilse at 

sige... 

 

God weekend 

 

Troels 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


