
 

Kære alle 

Så blev ugen da lige sluttet af med manér. Åben morgensang med Lucia optog, og afsløring af Allice 

Ravnholdts flotte maleri af Grundtvig. Vi er rigtig glade for at han, altså Grundtvig, nu kan være med til 

morgensamling hver dag.  

 

Lige inden fredagens fællestime fik vi besked om at store klassen har vundet den konkurrence, som de 

deltog i emneugen. Da der blev regnet rigtigt, havde de samlet mere en 15.000 kr. ind. Det gjorde dem altså 

til vindere, og nu venter der så en check på 10.000 kr. til klassekassen. Det er da bare super flot. 

 

I fælles timen havde vi ud over det glade budskab om sejren, også lidt mere snak om Grundtvig, og hvad 

det vil sige at være en del af et fællesskab, respekten for hinanden og det at være en god kammerat.  

Vi oplever at omgangs tonen stille og roligt er blevet hårdere og hårdere, vi har flere gange haft den gode 

tone som fokus punkt blandt eleverne, og nu er det altså igen tid til at yde en ekstra indsats på den front. 

Jeg vil gerne opfordre til, at man også derhjemme har fokus på sproget.  

Den sidste uge her inden jul vil vi altså have ekstra fokus på at tale ordentligt til og med hinanden, sådan at 

julefreden kan sænke sig. 

Inden jul får eleverne også mulighed for at komme med rolle ønsker til dramaugen, som starter torsdag d. 

16. januar. Forestilling med efterfølgende fællesspisning bliver d. 23. januar. 

På fredag d. 20. december er der traditionen tro juleafslutning på friskolen.  Vi starter med fakkeltog til 

kirken, efter kirkegangen er der julehygge på skolen. Kl. 12.00 ønsker vi hinanden en glædelig jul og på 

gensyn d. 6. januar 2020. Alle er selvfølgelig velkomne til at deltage i juleafslutningen. Jeg kan lige nævne at 

der er SFO fra kl. 12.00 for de børn som har brug for det. 

I ønskes alle en fortsat god weekend. 

 

På hele personalets vegne /Peter 


