
 
 

 

Fredagsbrev d. 15-10-21 

Solen skinner, og det var fuld skrue nede i Katmosen. 

 

214 km. blev der løbet rundt om mosen, og den gruppe der løb flest omgange var 

Lillegruppen, kunne Jakob berette vel hjemkommet igen med maverne fulde af 

pølsehorn og pizzasnegle fra Anne og Rikkes madhåndværks gruppe. 

Håndværksugen er ved at rinde ud, og der er blevet knyttet, filtet, syet og tegnet i 

sy-værkstedet; rullet dej, hældt i forme, dekoreret, snoet pizzasnegle og gjort rent, i 

mad og bageværkstedet og i udeværkstedet har ungerne været på besøg i 



 
 

Hesteskoen, et rigtigt naturværksted lidt uden for Aalborg, arbejdet med rafter, lært 

at knytte, snitte ske og lave bål.  Sådan gik den uge, og nu venter en lang 

efterårsferie. Heldigvis, for det var ellers ikke til at holde til det aktivitetsniveau.  

 

I ugen efter ferien skal Else og jeg på budgetkursus; så må vi håbe, der er nogle 

penge at fordele på de enkelte poster.  

Snart går Anne på barsel, og vi er ved at være færdige med det nye skema. Når det 

ligger helt klart, så kan I se det på Viggo. Man kan først lægge det ind på 

kalenderfunktionen, når det gamle stopper, men I kan i hvert fald gennemse det 

som en fil på opslagstavlen. Mere om det senere. 

Vi overvejer at rykke skolens mødetid frem til kl. 8.00. Nu er det 8.10 man møder til 

klassemorgenmøde, men kunne vi rykke det lidt frem, så vil vi få lidt mere 

undervisningstid i det første modul efter morgensamling. Det med at møde 8.10 

startede vi ud med i 16, og argumentet var, hvis jeg husker rigtigt, bustiderne. Men 

nu har vi egen bus, og ikke så mange er afhængige af de offentlige busruter, så 

derfor vil jeg gerne høre jer forældre, om der skulle være noget i vejen for at 

fremrykke mødetidspunktet til 8.00? Bare skriv på VIGGO. Hvis der er stemning for 



 
 

det, tænker jeg det bliver indarbejdet i det nye skema. Eleverne får ikke en længere 

skoledag af denne grund, og det er jeg godt klar over specielt de ældste elever vil 

ærgre sig over.  

Vi ses efter ferien. 

 

Troels 

 

 


