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Rundt omkring os falder skoler, børnehaver 

og vuggestuer som fluer, når de bliver ramt 

af Corona. Vi er en lille ø, der ligger langt ude 

i havet godt beskyttet af den friske havluft, 

og gode vaner. Eller sådan havde jeg det 

indtil denne uge, hvor det har taget en skæv 

drejning. Bevares, vi er ikke der, hvor vi skal 

til at lukke skole og børnehave, men det 

sniger sig langsomt ind på os. Lige nu er Lillemellem i skudlinjen, men hvor slår det 

ned næste gang?  

Vi tager det helt med ro, og prøver at tale situationen lidt ned, fordi, for børn kan 

det være svært at navigere i de enorme mængder af informationer, vi alle sporadisk 

bliver udsat for. De har brug for voksne som viser, at verden er mere og større end 

Corona.  

I denne uge har Jakob afholdt skolehjem samtaler med 8. klasse og deres forældre. I 

den forbindelse har UU-vejlederen været på banen, og sammen med Simon 

skitseret hvad der skal til for at målrette skoleforløbet til en mulig 

ungdomsuddannelse. I næste uge er det mandag og tirsdag, hvor Lone og Kamilla 

inviterer Lillemellems forældre til samtaler. Det kan foregå online, hvis det ønskes.  

Johanne har indkaldt Storemellem og deres forældre til samtaler  

Onsdag i næste uge skal 2.klasse til Aalborg Teater og se forestillingen ”Kejserens 

nye klæder”. Det foregår i skoletiden. 

D. 27-28 januar sætter Tom, vores revisor og vores to sekretærer sig sammen for at 

lave vores årsregnskab. Det hedder nu om dage en årsrapport, og er en omstændig 

affære. Staten vil have vished over, at deres penge bliver brugt rigtigt. Det er så 



sidste gang vi har glæde af Ane Louises arbejde, fordi hun takker af som sekretær 

her hos os i januar. Ane Louise bor jo i nærheden af Barcelona, og har sit eget 

bogholderifirma dernede. 

Mange tak for din indsats Ane Louise. Uden dig ville opstarten havde været så godt 

som umulig, fordi der er ret meget at holde styr på i opstarten og i den daglige drift 

af en Friskole og børnehus. Du har virkelig styr på tingene, og vi kommer helt sikkert 

til at bede om hjælp; jeg gør i hvert fald. Held og lykke på den videre færd.  

 

 

Jeg er vild med Rikkes puslespil. Jeg håber der er plads til flere! 

 

God weekend 

Troels 


