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”Jamen du godeste er det allerede…” 

Jul det' cool sikke tiden den går 

Der er intet lavet om siden sidste år 

Når det kommer til julen og julens traditioner, så har Mc Einar langt hen ad vejen ret. På 

skolen tog vi hul på juleforberedelserne den sidste skoledag i november, så klasselokalerne 

var pyntet med julepynt, da vi mødte ind til den første skoledag i december. Siden har 2. 

klasserne spillet deres juleforestilling, som i år var lavet over den gamle julekalender ”Jul på 

slottet”. Pigerne på 5. årgang har gået Luciaoptog, både på skolen og plejehjemmet Frøavlen, 

1. klasserne har danset vals og 8., 9. og 10. klasserne har danset Les Lanciers og i dag – den 

sidste skoledag i år – havde vi besøg af julemanden fra morgenstunden, inden vi sluttede året 

af i Vor Frue Kirke. Det var højtideligt og stemningsfuldt at høre juleevangeliet, synge julens 

kendte sange og ikke mindst, høre skolens to kor synge sammen, inden vi sendte 500 glade og 

forventningsfulde elever hjem på juleferie. 

Traditioner er vigtige for familien, men også for skolen. Traditioner styrker det store 

fællesskab, er en betydningsfuld del af vores fælles historie og noget af det, vi om nogle år vil 

huske tilbage på med vemod og glæde. Hvor forskellige vi end måtte være, så har vi 

traditionerne til fælles. 
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Når vi vender tilbage efter nytår og nissehuerne er pakket væk, så venter der os heldigvis 

andre traditioner, nye oplevelser og  udfordringer. 

Skemaet er klar til det nye år. Vi har igen i år valgt at lægge skemaet om i forbindelse med julen. Det 

sker bl.a. for at tilgodese små fag som drama og tema, idet vi på denne måde kan samle timerne i 

moduler af et halvt års varighed. Samtidig indgår 0. klassernes kommende klasselærere i 

undervisningen i forårshalvåret, så de kan lære deres nye elever godt at kende, både personligt og 

fagligt. I kan finde det nye skema på Forældre- eller Elevintra. 

 

Kommunen har planer om at anlægge en cykelsti langs Dronningemaen. Umiddelbart ser 

det ud som om de vil tage fat på opgaven i 2019. Det er meningen, at der skal være cykelsti i begge 

sider af vejen, hvilket får betydning for vores byggeplaner. Vi er naturligvis glade for ethvert tiltag, der 

kan være medvirkende til at sikre skolevejen. 

Skolens byggeplaner er nu så langt fremme, at de er indskrevet i lokalplanen for området og 

godkendt i byrådet. Bygningen, der skal ligge langs Dronningemaen er projekteret og det samlede 

projekt vil meget snart blive sendt i udbud. I slutningen af januar vil licitationen være afsluttet og til 

den tid ved vi om økonomien i projektet holder og hvem der skal bygge hallen. Bestyrelsen har for 

længst vedtaget det samlede projekt, men en sådan beslutning skal vedtages i fællesskab mellem 

bestyrelsen og generalforsamlingen. Derfor vil bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær 

generalforsamling ligeså snart de sidste formaliteter er på plads. Her vil det samlede forslag blive 

fremlagt til generalforsamlingens godkendelse. 
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Første skoledag efter jul er mandag den 7. januar. 

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår! 

 

Venlig hilsen 

Michael Graugaard 

Skoleleder 

 

 

 

 

 


