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Endnu et årer gået. Tid til regnskab? Nej, tid til at se fremad. Vi starter det nye år med en skoleovertagelse, 
hvor et matematikhold skal arbejde med informatik (programmering) med en hel skole fra 0. til 9. klasse. 
Jeg laver råskitsen og så er det op til de studerende at få den udfyldt. Så er der den sædvanlige tur til bett i 
London i uge fire. Det er altid spændende og givtigt, men mon ikke der snart skal findes en afløser for mig. 
I forbindelse med seks ugers praktik, har jeg fået samlet lidt ferie sammen, som vi vil bruge på lidt efterårs-
stemning på den sydlige halvkugle, men inden da …


Memory almost full 
Den 9. februar er det 30 år siden jeg havde kagemand med til mine 
kollegaer på Øster Åby Friskole. Vi var lige flyttet til Fyn, og jeg la-
vede den fejl, at bestille kagemand af wienerbrød. Hvis nogen af 
jer der ikke er fra Fyn skulle være i tvivl, så skal kagemand selvfølgelig være lavet af brunsviger.

10 år senere holdt jeg så åbent hus på Øster Åby Friskole – denne gang med deltagelse af lærerstuderen-
de og selvfølgelig var der et nyt brud på etiketten: Pokal øl fra Brugsen og i Øster Åby drak man Tuborg. 

For kun 10 år siden – den 9. februar 2008 – var der igen åbent hus, med familie, venner, kolleger og stude-
rende. Der var denne gang sørget for et varieret udbud af drikkevarer, så eneste problem var, at jeg havde 
tænkt at fortælle en historie. Det blev til historien om Hugo og de didaktiske rumpenisser . Skærmtrolden 1

Hugo der stiller spørgsmålet “Hvor skal vi hen du?” og rumpenisserne , som jeg, da de altid spøger “Hvor2 -
for det?”, forventede vidste noget om målsætning, planlægning, gennemførelse og evaluering af undervis-
ning – altså noget om didaktik. 

Der var sikkert kolleger, der mente at det var pjattet og uakademisk. Uakademisk var det, for det kan være  
nødvendigt, når noget er meget alvorligt. Pjattet? Nej, men nok underligt og det gav anledning til megen 
god samtale bagefter. 

    Og så bliver jeg altså 60 til februar! 


Den 9. er en arbejdsdag, men den 10. februar er en lørdag. Jeg vil derfor endnu engang 
invitere venner, familie, tidligere- og nuværende kolleger og studerende til ÅBENT HUS 

på Øster Åby Friskole, Nyborgvej 501 i Skårup. 

Dørene åbnes kl. 13. Omkring kl. 14 vil jeg så fortælle anden del af historien – 

Befri rumpenisserne! – hvorefter der er hyggeligt samvær indtil omkring kl 16. 

Hvor underlig bliver historien denne gang? Meget underlig – og langt mere alvor-
lig end sidst – for se hvad jeg oplevede: Se film her.


Af hensyn til arrangementet vil jeg bede jer om to ting:


1.  Tilmelde jer på 60@oxenvad.dk senest 7. februar. 

2.  Selvom dette nyhedsbrev er udsendt til lidt flere end 
sædvanligt, så når det alligevel ikke ud til alle. Mange af 

mine tidligere kolleger og studerende har jeg mistet adressen på. 
Kender du den, så send invitationen videre. 


Nej, filmen er ikke perfekt. Den er optaget med com-
puterens indbyggede kamera, mens teksten stod på 
skærmen og det underlige kunne jeg havde gjort mere 
ud af. Men den opfylder vel sit formål.


De bedste hilsener


PS. Nej! Jeg går ikke frivilligt på pension lige med det samme. Der er alt for mange ideer, der skal prøves.

 Ikke identisk med det lidt lusede oplæg med samme titel, som jeg har holdt på læreruddannelsen de sidste to år.1

 Kendt fra Astrid Lindgrens roman Ronja Røverdatter.2

https://media.videotool.dk?vn=277_2017122822530840335418638049
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