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                          Fredagsbrev d.05-11-2021 

 

Der er en masse tal, fag, nye skemaer, 

arbejdstid i spil her i denne tid. Årets 

første 3 kvartalers regnskabsresultat, 

det nye budget, lærernes arbejdstid i 

forhold til det nye skema, bare lige for at 

nævne lidt af det forefaldende arbejde der 

ligger for tiden.  

Det betyder ikke noget, når bare 

der er noget     der lykkedes. Når 

det vi arbejder med i det daglige 

viser sig at give mening, både for os her på 

stedet, men også for de børn og jer forældre, 

der har valgt Overlade Friskole og 

Børnehus. 

 Der er meget der lykkedes, 

der fremkommer mange 

sejre; store som små, og 

det er dem vi lever af. De 

andre; nederlagene; dem 

lærer vi af, så der er ikke 

noget at være ked af. Vi går 

ikke sådan lige på grund, 

hverken økonomisk eller 

pædagogisk. Eller noget. 

 

 Det er Totten i forgrunden. 

 



På mandag starter der en ny dreng i 8. klasse. Han hedder Tobias, og hans forældre 

hedder Troels og Michelle. I skal være meget velkomne her hos os, og vi glæder os 

til at lære jer alle 3 bedre at kende. I skal nok blive indrulleret i det store fællesskab, 

hvor rengøringslisten vil være den første konsekvens af jeres valg. 

 

I næste uge har vi alle årsopgaveskrivning (Lillegruppen undtaget), og derfor har alle 

elever fri kl. 13. Bussen kører derefter. 

Der er lidt kludder i Viggos opdatering af de nye skemaer, men jeg håber I kan tyde 

dem.  Når skemaerne ”publiceres” kan der gå noget galt inde i programmerne. Det 

er jeg heldigvis fuldstændig uvidende om hvordan det fungerer, så derfor blot denne 

konstatering, at der er noget, der ikke sidder hvor det skal. Fx har alle lærerne også 

Dittes timer I engelsk i Lillegruppen, så der bliver lidt trængsel dernede. Jeg smutter 

nok bare op på kontoret igen. Sådan er der så meget. 

 

God weekend 

Troels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


