
 

Kære alle 

Først og fremmest vi jeg gerne sige tak til ØGU for endnu et fantastisk tri- og duatlon, en super god dag på 

trods af lidt vand fra oven, 3 friske elevhold, med lidt forstærkning udefra, gav den maks gas. Skolelederen, 

måtte dog erkende at det nok er bedst at træne lidt op til sådan et løb, så det bliver der lavet op på til 

næste år  

 

 

Det var jo desværre ikke kun triatlon, som godt kunne have brugt lidt bedre vejr, udsigterne for vores fælles 

friskoledag var så usikre, og med varsel på både lyn og torden, turde vi ikke løbe risikoen med mere en 500 

elever til udendørs aktiviteter. Onsdagens vejr viste sig dog ikke at blive så slemt som forudsagt, men sådan 

er det jo en gang i mellem, men nu ligger hele planen klar, og vi satser på at gennemføre dagen i uge 35 

eller 36, altså i starten af næste skole år. 

I denne uge havde de 3 raske drager også den første næsten rigtige skole dag, med resten af lille klassen, 

der blev både snakket engelsk og lavet idræt, vi glæder os meget til, at I ”rigtigt” starter i skole d. 14. 

august. 



 

 

I næste uge drager store klassen, Pernille og mig til København fra tirsdag til fredag. Der bliver tid til både at 

se nyt og gammelt, bla. National museet, og DR byen, det bliver mega spændende og vi glæder os. 

Til sidst vil jeg lige nævne, at vi har haft en snak med eleverne om at passe godt på de ting, vi har. Jeg tror 

ikke at ting bliver ødelagt af ond vilje men snarere i tankeløshed, det samme tror jeg også man kan sige om 

den måde eleverne nogle gange omgår og taler til hinanden på. Heldigvis kan det store flertal af vores 

elever sagtens behandle både tingene og hinanden på en ordentlig måde, men vi forsøger ihærdigt at 

indprente eleverne sætningen ”Tænk før du handler, tænk før du taler”. 

Husk at vi på næste mandag d. 24. juni kl. 16.30- 17.30 afholder et fælles forældremøde, mødet vil både 

handle om skolen lige nu og ikke mindst om næste skoleår, vi glæder os til at se jer. 

 

I ønskes alle en fortsat god søndag 

 

På hele personalets vegne/ Peter 

 

 

 

 

 


