
 

 

Fredagsbrev d.17.09.21 

 

Tak for et godt besøgt forældremøde, hvor vi først var samlet i Fællesrummet for at 

høre nyt fra bestyrelsen. Vi snakkede også om situationen med en dreng fra byen, 

som har forulempet nogle børn her fra skolen. 

Jeg har efterfølgende kontaktet SSP, og de vil, præcis som vi snakkede om på mødet, 

gerne have al den viden om drengen som muligt, for på den måde at kunne hjælpe 

videre. Derfor er jeg også meget glad for den snak vi havde, fordi alle er enige om, at 

det drejer sig om at formidle information til SSP og myndighederne, så de har viden 

at handle ud fra. Det vil i sidste ende gavne drengen. Det er ikke nok at snakke 

omkring kaffebordet hjemme, den viden I ligger inde med, skal videreformidles. Jeg 

vil gerne hjælpe med det, hvis det ønskes. 

Godt vi har bus, for den har været på arbejde i denne uge, hvor O-løb i Jenle 

plantage med de andre friskoler og vores Storemellem, Folkemødet i Aars for 

8.klasse, tirsdagstur med Børnehaven og tur til Rønbjerg med Ungdomsskolen for 

8.klasse. Ja, man bliver helt forpustet. 

Godt vi har fået hjælp fra Lecia- en af vores ”gamle” elever fra sidste år, som er i 

praktik hos os fra SOSU studiet. Hun er tilknyttet Lillegruppen og Anne i de uger hun 

er her. Held og lykke med det Lecia. 

I næste uge får vi besøg fra Langsø Friskole. De planlægger 9.klasse med 

afgangseksamen, og vil i den forbindelse gerne snakke med os om vore erfaringer. 



Det vil fortrinsvis være Anne, Jakob og Simon der har haft hånden på kogepladen 

når vi snakker eksamen, så det er dem der er i spil sammen med Langsø Friskole. 

8.klasse skal på tirsdag på naturvidenskabelig fagdag på Vesthimmerlands 

Gymnasium. Der har gymnasieeleverne forberedt et undervisningsmodul for vores 

elever. Det lyder spændende. 

Med håbet om en rigtig god weekend 

Troels 

 

 


