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Så er foråret her – I hvert fald her i Danmark. Selvom det ikke ligefrem er forår andre steder i verden. Det minder mere 
om et kommende måske langt efterår og vinter på nogle områder.  
Vi er lige sluppet af med Corona, og nu skal vi forholde os til nye koldkrigslignende perspektiver. Jeg synes dog, at der 
trods de mørke skyer over Europa er mange lyspunkter, man som almindelig borger i et rigt land som det danske, kan 
hæfte sig ved. Det vi bliver mindet om i denne tid er endnu engang at verden hænger sammen – At vi på godt og ondt 
er afhængige af hinanden – At vi har behov for at handle, når noget er uretfærdigt. At vi har behov for tilhørsforhold til 
vores land, vores allierede og vores nærmeste – Ja i virkeligheden at vi har behov for, at verden er et godt sted for alle 
folkeslag. Og selvom begivenheder er langt væk, kan vi nogle gange blive overmandet af den stemning, som  
medierne konstant formidler. Og nærmest blive suget ind i dette ind imellem også ensidige perspektiv på verden.
Jeg håber, at I snakker med jeres børn om, hvad der foregår – Ikke lader dem i stikken foran alt det, som de kan 
google sig til, så at proportionerne på, hvad de ser og oplever for tiden har mulighed for at blive bearbejdet. 

Fokus på imødekommenhed og sprogbrug  
Eleverne har også behov for at blive mindet om, at det er muligt at handle, hvis man synes noget er  
uretfærdigt her på skolen. Det har vi vores elevråd til at håndtere. Man kan også altid gå til lærerne eller på kontoret. 
Vi skal også minde hinanden om, at det er dejligt at have kammerater og være opmærksomme på, hvordan vi taler 
til hinanden indbyrdes i og på tværs af klasser, og om hvordan mine kammerater bliver glade eller for den sags skyld 
kede af det, når jeg som elev siger eller gør forskellige ting.
 
Dette kommer vi til at sætte fokus på i den kommende tid. Imødekommenhed overfor mine kammerater, som kan 
være forskellige fra mig selv, i opfattelse, måde at tænke på, måder at opføre sig på og derved opøve en følsomhed 
overfor, hvordan vores sprog kan både kan gøre ondt som en kniv, men også gøre godt når man udtrykker glæde og 
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ros overfor andre. Hvordan lige præcis det, som jeg siger til andre påvirker og skaber både stemninger og følelser, 
men faktisk også påvirker det samvær og fællesskab, hvor vi alle skal have lov til at være.
Derfor er jeg meget opmærksom på, hvordan elevernes sprogvaner udfolder sig, den måde de snakker om og til 
hinanden. Det handlede min morgensamling om her til morgen. Hvordan skolen bliver til det allerbedste sted, hvor det 
er rart at være og lære.

Udflugt på fagdagen - Brobygning
Den 28. marts tager skolen på udflugt 0. – 7 klasse. Bussen kører kl. 8.05. Vi skal være udendørs, så tag tøj og  
ordentligt fodtøj på til lejligheden. Vi tager tilbage til skolen og spiser madpakker. Alle er tilbage kl 13.00.  
8. klasse er i brobygning i uge 13 fra mandag - torsdag.

Lejrskole og udlandstur
Vi tager stadig på lejrskole til Nyvang d. 19. – 20. maj, men vi er blevet nødt til at ændre destination ift. udlandsturen 
med 7. -.8. klasse. De tilbud vi fik på denne destination var i overkanten af vores budget, og vi beklager. Vi arbejder på 
London, så eleverne kan få snakket en masse engelsk.

Infoaften
På tirsdag d. 15. marts vil jeg invitere alle forældre til en infoaften, hvor vi både synger sammen og jeg fortæller om 
skolens planer fremadrettet. Jeg vil komme ind på, hvad mit syn på det Grundtvig-Koldske er, herunder faglighed, 
hvad det vil sige at være en fri skole og ikke mindst, hvordan skolens struktur omkring samlæste klasser bliver.  
Det er baseret på beslutninger, som både bestyrelse og lærerråd bakker op om. Derfor er det ikke en invitation til de-
bat, - men man er selvfølgelig velkommen til at stille spørgsmål. Man kan til hver en tid aftale møde med mig  
efterfølgende, hvis man har nogle spørgsmål angående ny struktur. Alle er velkomne.

Generalforsamling
Den 24. marts har vi generalforsamling. Her fremlægger vi skolens regnskab og der vil her være mulighed for at gøre 
sin indflydelse gældende. Vi håber at mange møder op.
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Hjælp jeres børn i garderoben
Vi har ansat Dorte Fredsgaard som 
rengøringsassistent. Hun er her hver  
eftermiddag og får skolen til at tage sig godt 
ud. Vær i den forbindelse opmærksom på 
børnenes garderober. For at Dorte skal kunne 
komme til, vil jeg bede jer om hjælpe børnene 
til at holde styr på deres tøj og specielt  
støvler/sko. 
Fredag skal I tømme garderoben, så der kan 
blive tørret ordentligt af. Der vil på samme 
måde blive hængt en liste op i klasserne, 
med de dage, hvor stole skal op på bordene 
og andet.

Nyhedsbrev fra børnehaven 
Den 28. februar havde vi afslutning med de 
to børn, som desværre havde valgt ikke, at 
have deres skolegang på Friskolen, det er 
altid sørgeligt at sige farvel.
Fredag 4. marts afholdte vi i børnehaven 
en ceremoni for de børn, der om mandagen 
skulle begynde i vores egen Lopperede.
Mandag 7. marts kom så den helt store  
Loppedag, som mange af de store, havde 
ventet på nogen tid. Alle 9 glade og forvent-
ningsfulde børn havde taget en eller begge 
forældre i hånden for, at møde i Loppereden 
kl. 8.00 – hvor dagen startede med  
rundstykker og kaffe.  
Ved 9 tiden tog forældrene afsted for, at 
passe deres jobs – og børnene havde en  
dejlig 1. Loppedag sammen med  
Camilla, som sammen med Mette er årets 
loppemødre.
Tilbage i børnehaven er lige pt. 14 børn – og 
to små piger kommer der til april. Lige pt. 
arbejdes der med emnet farver, former og 
mængder og pssst – ved I godt, at man kan 
bage farvede (røde, gule, grønne og blå) 
pandekager og de smager fantastiske.
Tirsdag den 8. april afholdt vi i børnehaven 
det årlige forældremøde, med vores søde og 
positive forældre. Vi havde flere gode emner 
på dagsordenen.

Mvh 
Gitte og Jørgen


