
 

 

Fredagsbrev d.25-03-2022 

 

Jeg læste lige fredagsbrevet fra uge 12, altså det fra sidste år. Halvdelen af brevet 

handler om, hvilke elever der må komme i skole i hvilke uger; hvordan man 

tilmelder sig til kviktest og andre gode råd fra sundhedsmyndighederne.  

I går snakkede vi om på lærerværelset, hvor hurtigt vi egentlig har glemt Corona. 

Vi snakker ikke om det, tænker ikke på det, og det bedste; vi handler ikke mere på 

det. Det ses overalt; nu mødes vi igen. Onsdag var der fællesspisning med mange 

tilmeldte, så det er nye tider. Nu er vi tilbage på sporet, og deraf følger nogle 

arrangementer. 

 Bestyrelsen er ved at trække i arbejdstøjet til en lørdag, hvor alle forældre kan 

komme og ordne ting rundt omkring her på stedet. Indtil videre er d. 21. maj 

foreslået, men det får I nærmere besked om. Til jer, der ikke ved hvad en 

arbejdslørdag betyder her hos os, så vil det typisk være noget med rundstykker og 

fordeling af folk på arbejdsopgaverne, hvor hver opgave har en tovholder, der har 

styr på den. Senere vil der være frokost, og på et tidspunkt om eftermiddagen, efter 

kaffen, går man hjem. Der vil være opgaver til alle, så det er yderst vigtigt, at man 

tilmelder sig. 

Skolen har også en fælles opgave til forældrene. Fredag d. 8 april har lærerne 

pædagogisk dag, hvor forældrene overtager eleverne. Man kunne sætte 

Lillegruppen ind i bussen, og kører til et sted, med snobrød og pølser, hvor man kan 

tonse rundt og lege. Holger eller en af pedellerne skal nok køre bussen, men her er 

der brug for mange forældre, også nogle med bil, fordi hele Lillegruppen ikke kan 



være i Bussen. Lillemellem kunne jo have en hal-dag, hvor nogle forældre arrangerer 

lege, spil og idræt i hallen. Eller Skakdag, hvor eleverne sammen med Storemellem 

har skakspil hele dagen. Det har vi gjort før, og de er meget optaget af det. Det var 

bare nogle forslag I som forældre kan arbejde videre med, eller finde på noget helt 

andet. De store, altså 8.klasse, kan sidde hjemme med opgaver, som lærerne giver. 

De behøver ikke møde på skolen. 

Vi har allerede fået en forældretilmelding, så nu venter vi spændt på de resterende. 

Husk: jeg vil gerne hjælpe med, hvis man er lidt usikker på arrangementet.  

Der er generalforsamling for alle onsdag d. 20. april. Der kommer en indkaldelse fra 

bestyrelsen senere. 

Torsdag d. 7. april er der indskrivningsdag. Det er for de elever, der starter i 

børnehaveklasse efter sommerferien. Det er kl. 16.45 til 17.30. 

Skolefest med drama/skuespil og fællesspisning er d. 12. maj kl. 17.00.-21.00. 

Det var lige hvad kalenderen byder på den kommende tid. Ellers ligger datoerne på 

Viggo, så snart de er faste. Så der kan man altid finde dem. 

I næste uge er 8.klasse ikke på skolen. De er på introkurser. 

 

God Weekend 

Troels 

  

 

 

   

 

 


