
 

 

Fredagsbrev uge 6-2022 

 

Der er også drenge i klassen, men de sidder i en samlet klump ved den anden langside. 

Hvad man ikke kan høre, når det nu er et fredagsbrev man sidder med, er Svanesøen 

for fuld udblæsning, eller er det Vivaldis ”Vinter”, der varsler storme og frostklare 



nætter, eller måske Metroscopes melodiske hyldest til Aalborg; Alabour. Det var et 

af dem i hvert fald, og alle elever var med på ideen. Det var faktisk Simon, der havde 

startet projektet op, men det var det ungerne sprang ud i, da de havde mig som 

vikar. Og det må vist siges, at vikarer har været et gennemgående tema de sidste 

uger her på stedet. Det er klart, at det sætter sine spor. Det vante og trygge hvor ro 

og fordybelse er vigtig, er væk for en stund, men det giver os lejlighed til at lære 

ungerne at kende, når der er andre ”boller på suppen”. Nogle klarer et skift, andre 

har det mere svært, når forandringerne er mange, og kravene ændres. Vi skal, 

sammen med børnene, kunne navigere i begge arenaer, som det så fint hedder.  

I næste uge har Simon og Jakob planlagt en anderledes uge, og med udgangspunkt i 

den naturvidenskabelige verden, lægger de fra land på mandag og resten af ugen ud 

med temaet Førstehjælp. Der er mange emner, der kan udspringe af det tema, så 

det glæder vi os til. Husk, at i anderledes uger, har alle ungerne fri kl. 13.00. Den 

eneste busafgang om eftermiddagen er kl.13.10. Så forældre med SFO-børn, må selv 

hente, hvis de normalt kører med bus. 

Men når næste uge er slut, så har skolebørnene vinterferie, og så regner jeg med, at 

vi ikke kommer til at høre mere til Corona. Så er det slut med det. Pist væk.  

Ikke flere nedlukninger, Coronarelaterede sygemeldinger, sundhedsmæssige 

anbefalinger fra SSI og Brostrøm. Nu vil vi til at drive Skole og Børnehus igen. Snakke 

pædagogik og didaktik i stedet for foranstaltninger mod sammenstimlinger og 

afstandskrav mellem elever. Det glæder jeg mig til. 

 

God weekend. 

Hilsen Troels 

 

 

 

 

   


