
 

Kære alle 

Elevmøde, Myggefedt og en engelsk sang leveret af lille klassen var et par af ugens ingredienser.  

 

Og den officielle melding om at der i denne omgang ikke bliver rørt ved koblingsprocenten, var også rigtig 

dejlig at få. Det betyder at der er ro på, og at der i det budget som vi skal i gang med at lægge, måske kan 

sættes penge af til udskiftningen af taget på nordsiden af skolen. At koblingsprocenten i 2020 forbliver på 

76 betyder dog nok ikke, at vi bare kan sænke skuldrene og tro at faren er drevet over. Vi kommer til at 

vænne os til, at regeringen vil have blikket rettet imod os, og måske i stedet for vil forsøge at pille ved vores 

frihedsgrader, altså opstille flere krav til os, for at få udbetalt statsstøtten. Det vil og skal vi selvfølgelig 

holde øje med. 

Nu kigger vi frem i mod emneugen i næste uge. Som sagt så er skemaet brudt og de enkelte klasser 

arbejder med forskellige emner, storeklassen har allerede smug startet lidt. 

Mellemklassen starter ugen med et tur til Generator i Ringkøbing for at høre en koncert, resten af ugen 

kommer de til at arbejde med Grønland. Husk buskort og en god madpakke. Onsdag skal buskortet også 

med sammen med svømmetøjet, onsdag er den eneste dag eleverne i mellem ikke har fri 13.30 sammen 

med alle de andre. De er hjemme med bussen kl. 14.20. 

I lille klassen skal vi arbejde med hænderne både inde og ude, med små praktiske opgaver. 

Emneuger handler i den grad om samarbejde og fællesskab, alle skal være med, også selvom man engang i 

mellem bliver tvunget til, ikke kun at arbejde sammen med sine bedste venner. At kunne fungere i 

fællesskab og samarbejde med andre og tage ansvar for en opgave, er vel egentlig en af de vigtigste 

egenskaber at have som menneske. 

Nogle elever har det rigtigt svært med at skoledagene pludselig er anderledes, det prøver vi selvfølgelig at 

tage højde for, men der er masser af god læring i også at kunne navigere fornuftigt, også under lidt løsere 

forhold. 

Et skoleår går rigtigt hurtigt, det er snart længe siden at vi forhåndsbookede Bornholmerturen som kommer 

til at ligge i juni 2020. Vi har sammen med bestyrelsen bestemt, at det bliver 6.-7. årgang som kommer 

afsted. Bornholm er efterhånden et rigtigt dyrt rejsemål, så det kræver en vis gruppestørrelse at få det til at 

hænge sammen økonomisk. 

Men nu er det heldigvis kun stadig november og vi glæder os til at se jer alle både til det fælles 

forældremøde d. 25. november, det nøjagtige tidspunkt kommer med næste ugebrev. 

Husk også at få sat X ved Juleklippedagen (ja… det er snart jul) d. 29. november fra 8.15- 12.00, vi håber at 

rigtig mange af jer har mulighed for at kigge ind. Bedsteforældre er selvfølgelig meget velkomne til at være 

med til at juleklippe. 

 

På hele personalets vegne /Peter 


