
 

 

Fredagsbrev d.03-09-2021 

Så var der gang i den store bagedag, og 

det var alle remedier, ingredienser og 

fingre, der blev brugt i jagten på en 

finaleplads i den store bagekonkurence. 

Først skulle grupperne designe kagen på 

et stykke papir, dernæst var det 

udførelsen der krævede alle 

gruppemedlemmers fulde 

opmærksomhed, som det ses her, hvor   

gruppen i midten holder skarpt øje med 

projektet, medbringende kaffe og snak. 



Det var sidste skud i bøssen i vores lille fejring af skole og Børnehus fem års 

jubilæum. Jeg kan i parentes nævne, at der var lagkage nok til alle, og som noget 

nyt, var der flere, der ikke magtede hele tallerknen. Velbekomme. 

Nu begynder tiden, 

hvor de to store 

grupper drager på 

lejrskoler, eller i hvert 

fald hvor 

planlægningen 

intensiveres fra 

lærernes side. 7-8. 

klasser skal til 

København i uge 39, og 

4-5. og 6. klasser skal 

til møgelø i uge 40. I 

uge 41 har vi emneuge 

og uge 42 efterårsferie.  

Der er fælles 

forældremøde mandag 

d. 13 september, hvor 

vi først mødes i fællesrummet til en lille opdatering fra Bestyrelsen kl.19.00. Det er 

en slags ”siden sidst”. Hvad er det der bliver arbejdet på, og hvor er vi på vej hen. 

Derefter mødes vi i grupperne, hvor det vil være naturligt at fortælle nærmere om 

gruppen fagliget og socialt; lejrskoler m.m.  Vi slutter kl.21.00. 

Onsdag i næste uge tager Storemellem 

sammen med Simon, Rikke og mig til 

Uhrehøj Plantage, hvor vi har lånt nogle 

mountainbikes, og så går det ellers ud over 

stok og sten. Vi er hjemme inden de har fri. 

Husk lille turrygsæk med madpakke og 

drikkedunk.  

Tirsdag kommer politi og SSP på besøg for at fortælle 5-8. klasse om konsekvenserne 

med hærværk; hvordan man  bliver stærk nok til at sige nej til at være med til noget 

ulovligt, og hvad der kan ske, hvis man bliver opdaget.  God weekend.  Troels. 



 

 


