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Dejligt med forårssolen fremme i 

frikvarterne, på busruten, ved færgen 

om morgenen; men bedst når ungerne 

bare ser ud til at være en del af det 

lune, venlige og forventningsfulde, som 

forårssolen fremkalder i os. 

Når vi snakker om forårssolen, så er vi 

nogle stykker, mest elever, der snakker 

om et skakfrikvarter. Det kunne være en 

gang om ugen, hvor en gruppe elever 

melder sig til at bruge fritiden til et 

parti. På længere sigt kunne det være 

fint, med et udendørs skakspil; det har 

vi længe ønsket os.  

Både Storegruppen og Lillemellem har været på besøg på Kunsten i Aalborg. Der har 

de haft mulighed for at møde den, for Storegruppens vedkommende, i form af et 

arbejdende værksted med to ansatte på museet, og gennemgang af udstillingen om 

marmor, og for Lillemellems vegne, en rundtur med museumsguide, hvor der var 

fokus på form og farver. Her var der også indregnet noget selvlavet, som ungerne 

var fine til at 

medvirke til. 

Gode besøg, hvor 

eleverne var 

meget 

interesserede og 

engagerede.  Her 

er det   

Storegruppen, 

der får 

instruktion i 

marmorering. 

Derefter skulle 

de selv i gang. 



Resultaterne kan ses på skolegangen. 

Vi kan godt mærke eftervirkningerne af Corona; aflysninger, barsel, sygdom, 

hjemmearbejde på teams, og manglende social kontakt de unge mennesker 

imellem, har slidt på ”rubusthedskompetencen”, og der er dannet lidt rust på 

”pyt”knappen. 

Lige nu har vi fokus på Storemellem, hvor vi igen skal lære hvordan vi bedst omgås 

hinanden, og derefter kan vi tage de andre grupper efter tur. Det er ikke så svært at 

forstå, at nogle af eleverne er lidt rundtossede i hovedet efter alt det der er sket, og 

alt det, der ikke er sket de sidste to år, men det er vi nødt til at arbejde med, for det 

giver ikke mening at putte en masse læring ind i et forvirret hoved. Nu er det sat lidt 

på spidsen, men vi skal nok ikke underkende Corona og dens indvirkning på 

ungernes trivsel, og derfor er det noget der skal have fokus lige nu.  Vi er så heldige, 

at vores 8. klasse ikke er blevet 9. klasse endnu, så det betyder, at der er tid til både 

social og faglig læring.  

Vi glæder os over, at vi nu har en nogenlunde sikkerhed for, at det vi planlægger 

bliver til noget. Vi ser frem til drama i ugerne 18 og 19, hvor der er skolefest torsdag 

d.12. maj. Det er lige før bededagsferien, og der skal vi have stablet noget på 

benene. Interesserede kan roligt melde sig. Måske kunne vi nedsætte et 

forældreudvalg, der kunne stå for selve festen, så skal Skole og Børnehus stå for   

underholdningen. Den model er prøvet før, og det var ret fint. Det var før Corona, 

men alligevel... 

Jakob fik en sund og velskabt dreng i mandags på Randers sygehus. Stort tillykke til 

ham og Line. Johanne og Boas fordeler hans timer de næste uger, hvor han er på 

barsel.  

 

God weekend 

 

Troels                                              


