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Først en stor tak til de forældre, der var med til at gøre det muligt, at personalet på 

skolen kunne afholde Pædagogisk dag sidste fredag. Det var noget vi gjorde før 

Corona, og det var godt igen at tage sig tid til dels planlægningen, men også se på 

nogle af de pædagogiske og organisatoriske tiltag, som vi kommer til at arbejde med 

i fremtiden. 

Der var selvfølgelig flere ting på bordet, men her er nogle af de tanker omkring 

skolen, vi snakkede om. 

Er det på tide at opdele grupperne, ikke i fire som nu, men fem grupper i fremtiden? 

Det har hele tiden været målet, men det er elevtallet der bestemmer, om det kan 

lade sig gøre rent økonomisk. Det vil jo betyde en øget udgift til lærerlønninger; i 

stedet for 4, så vil der være 5 lærere i gang i en givet time. Men fordele er til at få 

øje på. 

Den faglige spredning vil blive mindre, og der vil være mere tid til den enkelte elev.  

På nogle af de andre friskoler med en busordning, er der kun en afgang om 

eftermiddagen. Vi har mindst 3 afgange! Det er for dyrt, og for forvirrende. 

Hvad nu, hvis vi alle eleverne har fri kl. 13.30, og så kører der en bus på det 

tidspunkt. Det bliver så den eneste bustid om eftermiddagen. De små elever er i SFO 

fra kl. 12-13 stykker, så de er et trygt sted, men kommer de store elever ikke til at 

mangle timer? Det har jeg snakket med nogle skoleledere om, men de mener ikke til 

nødvendigvis er tilfældet, fordi med i regnskabet skal alle øvrige undervisningstimer 

med, hvor en lærer underviser. Det er morgenfortælling, lejrskoler (noget af tiden) 

dramauger osv. I vores tilfælde vil en kortere skoledag betyde flere lektioner med 

dobbeltlærer på, og går vi fra 4 til 5 grupper, giver det flere minutter pr. elev pr. 

lærer. Måske undgår vi så de der meget trætte og opgivende elever, der sidder i 



klassen fra kl. 15-til 15.30 en onsdag og har medborgerskab. For SFO-eleverne, der 

bliver i SFOén til efter 14.30, skal hentes af forældre, fordi der kun går en bus om 

eftermiddagen. 

Det var lidt af det vi snakkede om, så nu er det så min opgave at få det til at se 

fornuftigt ud på skemaet for eleverne til næste skoleår, og finde ud af, om lærernes 

arbejdstid med fag mm. kan nå sammen.  

Nå- ja, så var der også en snak om et valgfagsfredagsbånd for mellemgruppen og 

Storegruppen, hvor vi sammen med Blære Friskole for de store elevers 

vedkommende, fælles kunne udbyde nogle spændende valgfag. Det kunne så foregå 

med 3 skift på et år, så hvert modul varer ca. 12 uger, eller 12 fredage, og så kan 

man vælge et nyt, eller fortsætte, hvis det er det man vil. Samarbejdet med Blære er 

opstået ud fra det perspektiv, at små skoler godt kan virke lidt for ”kedelige” for de 

store elever. Vi plejer at sige, at det er vigtigt at kunne spejle sig i andre, og det 

bliver vigtigere når man når op i udskolingen. Her ville man så en dag om ugen, for 

de stores vedkommende, kunne være sammen med andre unge, som kan inspirere, 

og måske give venskaber på tværs af skolerne. 

Og i fredags fortalte Kamilla, at hun gerne ville spørge, om det måske var muligt, at 

hun kunne fortsætte her hos os?  Det kunne det! 

Det betød selvfølgelig kuldkastningerne af alle planer, men sådan er det at være 

ansat på Overlade Friskole og Børnehus.  

God søndag. 

Troels   

 


