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Så er vi i gang med et nyt Corona-testregime fra på mandag. Nu er der to ugentlige 

kviktest for de elever, der ikke er vaccineret, eller har været smittet af Corona fra 9 

år og op. Der er ikke testtvang, men der ligger naturligvis en opfordring til at blive 

testet. Det er mandag og torsdag poderne kommer på besøg og tester. De børn vi 

tester nu, har afleveret en tilladelse fra forældrene, derfor skal vi også have 

forældrenes tilladelse, hvis nye skal med.  

Ja. Efteråret er over os, og det medfører desværre stigende smittetal. 

Vesthimmerland er ikke gået fri, der er mange Coronatilfælde lige nu. Derfor øger vi 

opmærksomheden på hygiejne, med afspritning, (brug de fine standere, som 

støtteforeningen har givet os) med afstand, hvor vi sidder i faste grupper til 

morgensamling.  

 

 



I denne uge har vi i Storemellem og Storegruppen lavet årsopgaver, og de er blevet 

afleveret i dag. Vi glæder os til at læse dem igennem, og hver elev får en skriftlig 

udtalelse, som går på selve opgaven, arbejdsindsats og fremlæggelse af opgaven for 

klassen. Disse 3 parametre indgå i en samlet bedømmelse. Der har sikkert været 

nogle spørgsmål til emnet, som har ramt middagsbordet derhjemme, og det er helt 

fint som forældre at støtte op om sådan et arbejde. Har man lyst, må man gerne 

komme og overvære sit barns fremlæggelse. Lille mellem har været på et lille pc 

kursus, og Lillegruppen har været sammen med Kamilla hele ugen, og lært hinanden 

bedre at kende. Næste uge er helt almindelig. 

I skolen er vi i gang med de årlige MUS samtaler, og som noget nyt, er vi ved at 

etablere et samarbejde med Blære Friskole og, i første omgang, de store elever. 

Hvad det konkret munder ud i, er alt for tidligt at sige, men det vil helt sikkert give 

de store elever en bredere kreds at spejle sig i, hvis der dukker nogle dage op i deres 

skoleliv, hvor de pludselig er dobbelt så mange elever til noget. Det skal I nok høre 

mere om, når vi er kommet videre i den retning. 

I går og i dag har jeg været til konvent i De Himmerlandske Friskoler, hvor 

skolelederne fra skolerne mødes. I år var Peter Bendix, formand for Dansk 

Friskoleforening, inviteret til at give os et indblik i den politiske og økonomiske 

verden, set ud fra formandens synsvinkel, selvfølgelig med fokus på 

friskoleverdenen. For nu at tage det økonomiske først, så er der ikke tegn i sol og 

måne på, at koblingsprocenten bliver ændret, og det har vi det helt fint med. 

(koblingsprocenten er det beløb i % vi får fra staten ud fra hvad en folkeskoleelev 

koster. Den er pt. 76%. Altså får vi 76 kr., hver gang folkeskolen får 100kr. Resten må 

vi selv finde fx ved forældrebetaling) Så der ligger altså ikke tunge mørke skyer af 

økonomisk art fra statens side, så er det op til os at forvalte resten. Den politiske 

verden er rimelig rolig i forhold til friskolerne, det er jo ikke på Christiansborg, der 

skal skiftes ud på tirsdag, så måske et år med forholdsvis ro på det punkt.  

Den der lever får se. 

God weekend 

Troels 

 

 

 



 

 

 


