
 
Kære alle 

Våde børn med store smil, det kunne være overskriften for vores fælles friskoledag i onsdags.  

 

 

Vi havde en rigtig god dag trods vejret. Vi har fået mange rosende ord fra de andre friskoler, både for arrangementet 

og for vores fysiske rammer med sø, bæk, hal og legeplads meget tæt på… Det er dejligt at blive mindet om, at vi 

faktisk har en super fin skole. Men hensyn til friskoledagen, skal jeg undskylde, at jeg glemte at få skrevet et slut 

tidspunkt ud til jer, jeg håber ikke det gav anledning til alt for mange problemer… 

Jeg vil også gerne tak til alle de frivillige, der hjalp til med arrangementet, både med telt, og forplejning, det er helt 

fantastisk at opleve opbakningen, når vi har brug for hjælp. Fællesskabet omkring friskolen, er super vigtigt for os. 

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med de langsigtede planer for friskolen, der bliver diskuteret, alt fra Grundtvig, over 

bæredygtighed, digital infrastruktur, åben skole og arbejdsdage, til tagsten og ude områder, det er et mega 

spændende arbejde. Vi har bestemt, at vi skubber det fælles forældremøde til november, hvor bestyrelsen så også vil 

redegøre for de langsigtede planer for friskolen. 

Jeg synes at vi er kommet rigtigt godt i gang med det nye skoleår… eleverne arbejder rigtig godt i timerne og har en 

positiv tilgang til undervisningen. Vi arbejder rigtigt meget med fællesskabet og det at lægge bånd på sig selv… måske 

er det i virkeligheden skolens vigtigste opgave, at lære eleverne at det ikke kun handler om mig og hvad jeg har lyst til 

og hvad jeg synes er mest retfærdigt, men at udvikle bevidstheden om, at man er nødt til at runde sine egne hjørner 

for at få fællesskabet til fungere. 

I går afholdt vi året første elevmøde, Andreas og Valdemar fra 6. kl. styrede mødet i fin stil. Mange gode emner blev 

vendt, vi skal blandt se på om frikvarters tiden skal fordels anderledes, det bliver spændende at se om vi sammen kan 

finde en løsning, som alle kan blive tilfredse med. 

Til slut vil jeg lige nævne at mellem klassen på mandag får fri allerede kl. 13.15 pga. møde på skolen. 

 

I ønskes alle en rigtig dejlig weekend 

På hele personalets vegne / Peter 


