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I dag sluttede vi Fredagssamling af 

med John Lennons fredssang; Give 

Peace a Chance. Den blev spillet på 

150 radiostationer rundt omkring i 

Europa kl.8.45 her til morgen. Vi har 

ikke morgensamling om fredagen, så 

derfor blev det til Fredagssamling.  

Det var et opråb til Putin om at 

stoppe krigen, men selv om det 

virker håbløst, så er miraklernes tid endnu ikke forbi, så nu er det vigtigt, at vi alle 

bevarer håbet.  

Vi har snakket Ukraine til morgensamling i mandags, og rundt i klasserne også. Det 

er nødt til at foregå i øjenhøjde med eleverne, så de ikke bliver bombarderet med 

oplysninger de ikke kan håndtere. Man vigtigt, at det bliver snakket om, fordi krigen 

stopper ikke bare, fordi vi ikke taler om den, desværre. 



Og så til noget helt andet. Kamilla er lige taget hjem, med en positiv kviktest i 

lommen. Hun nåede at have Lillegruppen i første time, så derfor har vi udstyret alle 

elever i gruppen med en test, som I forældre kan bruge hvis I vil det. Den skulle 

gerne ligge i tasken.  

Men den helt store Corona fest blandt personale og elever er langsomt ved at 

fortage sig. Der dukker op hist og her, men det meste af personalegruppen er på 

banen igen, og det er rigtig rart. Jakob går snart på 14 dages barsel; der har ophobet 

sig lidt ekstra ferie blandt personalet her i skyggen ag Corona, så det betyder lidt 

ændringer på personaleområdet i den kommende tid. Boras, som er i SFO,en vil 

gerne være ekstra vikar i skoledelen, så hun kommer sikkert på banen i den 

kommende tid.  

Endnu en afledt ændring i Coronaens tegn er, at Undervisningsministeren har 

ændret på afgangsprøverne igen i år. For os betyder det ikke noget for 9.klasse, dem 

har vi jo ingen af i år, men for 8.klasse bliver det et forår uden afgangsprøve i 

håndværk og design. Men jeg kan oplyse, at der alligevel bliver en prøve i det fag på 

en eller anden måde, så de får taget hul på den del af skoleforløbet også. 

 

God weekend 

 

Troels 

 

 

 

 

 


