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”Det er forår, alting klippes ned – der beskæres i buskadser og budgetter”. Denne sang indledte jeg vores infomøde 
tirsdag d. 15. marts. Her må jeg så erkende, at jeg er blevet ældre end mit publikum, for der var ikke mange af jer 
fremmødte, der kendte den. Så selvom Benny Andersen og Svantes viser har været fast bestanddel af mit repertoire 
og de fleste nok kender omkvædet ”Om lidt er kaffen klar” i Svantes lykkelige dag, skal jeg nok indstille mig på et 
mere moderne sangvalg – Det er hermed noteret. Og heldigvis havde I forståelse for mit lille omstillingsprojekt. Jeg 
skal have fat i en yngre generation og jeg skal spille nogle flere børnesange.

At dømme ud fra feedback fra en del af jer forældre og eleverne, vil jeg vurdere hovedbudskabet fra aftenen, som 
accepteret og der var fra de fremmødte forældre forståelse for vores prioritering. Men som jeg sagde, er der en del 
arbejde vi skal gøre for at integrere de nye klasser, også så jer forældregrupper kan mødes inden opstart.

Til generalforsamlingen 24. marts var der et fint fremmøde. De 3 der var på valg i bestyrelsen blev genvalgt og det er 
jeg glad for. Regnskabet blev godkendt for sidste år og i den forbindelse blev perspektivet for det næste skoleår vendt. 
Det blev bl.a. bekendtgjort, at vi på den ene busrute mod Langhøj selv kører til næste år og leaser/ køber en bus. 
Med tiden vil vi gerne have en frivillig gruppe af chauffører som kan tage over, på tidspunkter hvor jeg er forhindret i 
at køre, så I er velkomne til at opfordre evt. bedsteforældre, som har lyst til tage en tjans i ny og næ til at kontakte mig 
desangående. Bussen kommer til at stå på min bopæl i Asp og planen er at den er til rådighed for børnehaven og de 
klasser, som evt. skal på ture ud af huset i skoletiden. På den vis bliver vi mere fleksible, ift. ture ud af huset, samtidig 
med at vi nedsætter udgiften til busdriften, som er stigende.
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I denne frivillig – ordning vil vi også gerne have et hold, som vil stå for frugtordning på skolen hver dag. Der skal 
skæres frugt til alle klasser, og i øjeblikket varetager vores sekretær Dorte denne tjans. Da hun også skal holde mig i 
ørerne på kontoret og indimellem varetager vikartjanser, såvel som pedelarbejde (når Tommi ikke er på matriklen) vil 
vi også meget gerne have hjælp til det arbejde.

På fagdagen 25. marts sang vi på mange sprog og vi blev uddelt i 3. grupper på tværs af klasserne og øvede os på 
tysk og engelsk. Derefter kørte vi til Oddesundbroen, for at lave et løb. Det var imidlertid koldt og på et tidspunkt gik 
alarmen i Oddesundtårnet. Der var vist nogen elever, som havde lokket en purk fra de små klasser til at trykke på den. 
Den fik vi så afmeldt og spillede en god gang rundbold, mens andre elever besøgte de bunkers som ligger for enden 
af broen. Derefter gik turen hjem igen. 

Vi er i fuld gang med at planlægge London for 7. - 8. klasse og billetterne er købt og betalt. I denne uge begyndte 
vores skole/hjemsamtaler og de fortsætter i næste uge. Der er lavet tidsaftaler via facebookgrupperne. 
Vores arrangement med musikforløb og ”kompagnon” undervisning i 0. klasse kører for fuld udblæsning og Sofie 
fra musikskolen og Bettina arbejder med børnene i 2 timer om ugen. Billedet nedenfor er taget fra børnenes meget 
engagerede time.

VI glæder os til musicalugen, og vi starter i uge 16 - fredag 22. april - med en fagdag, hvor vi får fastlagt forløbet og 
ikke mindst får styr på alle de rekvisitter vi skal have samlet ind. Derefter har vi lagt et godt program for ugen, så vi 
kan holde fest og forestilling torsdag 28. april. Her vil vi gerne have jer forældre med til fællesspisning. Konceptet er, 
som mange af jer forældre har oplevet tidligere, at hver familie bringer mad med til et stort ta selv bord. Festen starter 
kl 18.00 og forestillingen kører fra kl. 19.30 og varer ca 3 kvarter. Bagefter er der en kop kaffe til dem som har lyst. I vil 
modtage en invitation til skolenfesten, når vi nærmer musicalugen.

På fredag går vi til påskeferie. Der er almindelig skolegang. Vi ses igen tirsdag d.19. april.

Mvh. Jørgen Bendtsen
Resen Friskole og Naturbørnehave
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