
 

Kære alle 

Så blev det jul… julestemningen er måske endnu ikke i det allerhøjeste gear, men en super hyggelig 

juleklippedag, med hjerter snemænd, rensdyr og nisser hjælper os godt på vej. 

 

 

Jeg skrev i sidste uge at vi er vilde med at få gæster, og heldigvis havde rigtigt mange forældre og 

bedsteforældre tid til at kigge forbi. Det er simpelthen mega hyggeligt, når både lærerværelset og skolen er 

fyldt op, snakken går og der er kaffe i koppen. Det giver faktisk rigtig god mening at tale om åben skole på 

sådan en dag, vi skal lære hinanden bedre at kende, unge og gamle er altid velkomne. Jeg er helt sikker på, 

at vi alle sammen kan få gode og lærerige oplevelser ud af at være sammen om friskolen. 

Den første uge i december starter selvfølgelig med både lys i adventskransen og adventssange. Pga. kursus 

og feriefridage bliver der tirsdag og fredag lidt anderledes timer, eleverne har dog fri til sædvanlig tid. 

Fredag d. 13. er der grund til at sætte et ekstra stort X i kalenderen, og få pirket til både bedstemor og 

bedstefar og andet gråt gul i Ølstrup og omegn.  Vi er er selvfølgelig klar med et superflot Lucia optog kl. 

8.15… Nogen af jer har måske hørt mig nævne ”Ham der Grundtvig”, og ham gør vi lidt ekstra ud af efter 

Lucia optoget. Så er du lidt rusten på Grundtvigs liv, sange, og hans betydning for vores skole, er det bare 

med at møde op.  Vi er klar med både fællessang, kaffe og rundstykker og en god fortælling om præsten 

med det hvide skæg. Alice Ravnholt har hjulpet os med at få Grundtvig helt ind i skolen. Han er en flot 

mand skulle jeg hilse og sige, så kom og vær med når vi får ham afsløret. 

 

På hele personalets vegne / Peter 


