
Kære alle 

Det summer af liv på friskolen, ikke mindst i et efterårsfrikvarter i regnvejr, hvor eleverne leger ”gemme 

vinke” rundt om på skolen. Lydniveauet kan godt komme derop, hvor jeg tror at arbejdstilsynet ville løfte 

en pegefinger  

Fredag i fællestimen havde vi en snak om støj, det hjælpere nemlig ikke bare at råbe højere for at blive 

hørt.  På den anden side så tager vi også støjniveauet som et udtryk for at alle elever vil hinanden og er 

gode til at sætte lege i gang. 

Det er også super dejligt at opleve at det ikke kun er i skoletiden der er liv. Halloweenfest, brætspils 

eftermiddag, støtteforeningens j-dag, dameklub og meget mere. Det vidner om at alle har lyst til at være en 

del af fællesskabet, også uden for skoletiden ... Fedt. 

I næste uge skal vi til morgensamlingerne høre om Grundtvig og han tanker ... Det forpligtende fællesskab 

hvad er det nu lige det er??  Tanken om at vi som mennesker ikke skal være i tvivl om, at vi er fuldt 

accepterede i de fællesskaber, vi er med i, og at vi derfor kan bruge al vores energi på at bidrage til de 

samme fællesskaber, det er en hjørnesten i den dannelse, som vi gerne vil give eleverne. 

Jeg vil i øvrigt gerne slå et slag for friskolemagasinet FRI. Fri er en videreudvikling af friskolebladet, med 

spændende historier fra landets friskoler, og en masse stof til eftertanke og inspiration. 

Magasinet kan fås i trykt version på friskolen, det kan også hentes som App i Appstore og Google Play. 

I næste uge skal vi videre med vores middelalder emne, Lene drager et par dage på kursus i Tyskland, så vi 

får igen besøg af Rikke Tang som vikar for Lene. 

På onsdag til morgensamling har storeklassen lovet at give et nummer, alle er selvfølgelig velkomne til at 

kigge forbi. 

 

I den næste månedstid vil Jacob, som er Pædagogstuderende og i praktik i Børnenes Rige, have sin 

regelmæssige gang på friskolen. Jacob følger primært timer i Mellem- og Lilleklassen, et varmt velkommen 

til Jacob. 

I løbet af næste uge kommer også invitationen til julehyggedagen ud. Men sæt allerede nu X i kalenderen 

fredag den 30. november. 

I ønskes alle en fortsat god søndag. 

På hele personalets vegne /Peter  


