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Endnu et år er ved at være gået på Vejle Friskole, 9. klasse har sidste skoledag i morgen, så snart 

forlader et nyt kuld vores lille smørhul. Og sådan kan man vide, at hele skolen inden længe går på 

sommerferie.  

De fleste glæder sig til ferie og mange glæder sig også til at starte i en ældre klasse efter ferien. 

Måske skal man have nye fag, nyt lokale og nogle skal rykke i en anden bygning. De glæder sig til at 

være et år ældre og til de nye udfordringer og oplevelser, der følger med. Det er en god og positiv 

indstilling, når man skal lære nyt.  

Flere har skullet gøre noget nyt i år, da det blev tid til lejr. Der er et tiltagende antal børn på 

skolen, der har det svært med at skulle forlade far og mor på perronen, når det nærmer sig afgang 

til lejr.  

Det er heldigvis stadig de fleste, der tager glade af sted og kommer hjem sprængfyldte af gode 

oplevelser med vennerne. Og det vokser man af – det giver mod til at tage andre udfordringer op – 

også i andre sammenhænge.  

Blandt andet derfor synes vi det er så vigtigt med den årlige lejrtur for alle børnene på VF. Det ville 

være det nemmeste i verden at holde op med det, men det er ikke en option!  

Derimod skal der herfra lyde en klar opfordring til forældre om at komme i træning. Lad jeres barn 

sove hos en kammerat, hos bedsteforældre eller andet familie, så de finder ud af, at der ikke sker 

noget ved at slippe væk hjemmefra. Tal om, hvor dejligt det er at være fri for sine forældre en 

gang imellem, og hvor meget I glæder jer til at høre om det hele, når I ses igen. Husk på, at det er 

at gøre jeres barn en tjeneste. 

Der lægges utrolig mange kræfter i fra personalets side for at få det til at blive en god lejr, og det 

gør de gerne, men de har ligesom alle andre brug for deres nattesøvn. Også derfor er det vigtigt, 

at I træner med jeres barn, så det kan blive en god tur for alle.  

Der er nu et helt år, inden det er lejr-tid igen, så det skulle være muligt at få lidt flere børn til at 

blive der lidt længere. 

En anden stor begivenhed, der krævede stort engagement og meget arbejde fra alle skolens 

medarbejdere var musicalen, der blev vist i Bygningen i marts. Den er et eksempel på, hvor fedt 

det er, når alle er med! Der var ikke en blomst eller et blad, der kunne være undværet. Ikke en 

stemme eller et kostume, der skulle have været anderledes. Det var også i år meget rørende at 

være vidne til forestillingen, hvor både børn og voksne gav den gas og hvor det blev tydeligt, at 

alle havde en rolle og en plads. 

For at dette fællesskab skal trives og blomstre på vores skole, satte bestyrelsen gang i et projekt 

om at engagere forældre og børn på andre og nye måder end ved de traditionelle arbejdslørdage. 

Dette skete i erkendelsen af, at alle har nok at se til og at weekender og tid i sig selv er en højt 



skattet ressource. Vi spurgte jer forældre, og der var rigtig mange, der gav sig tid til at svare. Vi 

indkaldte til et fællesmøde med alle medarbejdere på skolen og aktivitetsudvalget for at høre, 

hvori de kunne forestille sig, de nye fællesskaber kunne bestå. Det gav os noget at arbejde med og 

det arbejde er slet ikke slut endnu, men ting tager tid og vi er på vej! 

Der er dog ved at etablere sig et nyt fællesskab allerede. Et, jeg vil gerne benytte lejligheden til at 

gøre lidt reklame for: Fællesspisning.  

Det foregår i vores nye lækre køkken, og når det bliver annonceret, kan man bare tilmelde sig. Det 

kræver ikke så meget, for I slipper selv for indkøb og madlavning. I skal bare tilmelde jer, betale og 

møde op kl 18 – og så er der serveret. Jeg lover jer, at I er hjemme igen inden 19.30 Ovenikøbet får 

I så lejlighed til at sludre lidt med andre forældre til børn fra andre klasser – og børnene kender jo 

hinanden, så det kunne vi forældre jo også komme til. 

Også den nye førskole færdig og det det nye bibliotek. Og hvis I endnu ikke har beset de nye 

lokaler, så skulle I tage at besøge dem, når I får lejlighed til det – det er blevet vildt godt! Her har 

pedellerne haft nok at gøre, - og sikke godt de har gjort det! Det er godt med fornyelse og 

modernisering midt i alle traditionerne.   

Alt i alt har det været et endnu et begivenhedsfyldt år på vores skole, og det bliver det kommende 

forhåbentlig også.  

Med dette vil jeg sige tak til bestyrelsen og ledelsen for et godt samarbejde i årets løb og ønske jer 

alle en god sommer – som man næsten ikke tør håbe på vil fortsætte… God sommer! 


