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Så spiller maj på de allersidste dampe.
Vores sidste periode har været præget af, at nu skal de store elever i gang med
indflyvningen til deres exit med folkeskolen.
Det er både med glæde og bekymring, at man skal sige farvel til noget, som er
kendt samtidig med, at man glæder sig til det nye, som skal ske.
Ja, der er selvfølgelig lige den der ”voksenprøve” først, hvor man skal forsøge at
forklare noget af det pensum, man har været igennem til ens lærer og en ukendt
censor. Det er for nogen en meget stor udfordring, men der samles gode erfaringer om det at blive ”målt og vejet”, som kan bruges fremadrettet.
9. klassernes sidste skoledag gik rigtig godt – eleverne havde helt styr på planen. Det blev en dag med fælles morgenmad for afgangseleverne og deres lærere
– efterfulgt at karamelkastning – og forskellige lege / udfordringer i klasserne –
normineringer af mange forskellige kategorier. Dagen afsluttede med årets sportslige højdepunkt: Rundbold kampen – elever mod de voksne. Udklædte elever mod
veltrimmede lærere giver jo sig selv : 9-5 i lærernes favør.
10. klassernes var samme dag – noget mere afdæmpet men stadig en god dag.
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Vi har haft en international uge, hvor der er arbejdet med mange forskellige tilgange til det at have et internationalt udsyn.
Valget til EU (som vi ikke havde planlagt ) lå jo samtidig, hvilket helt naturligt
gav anledning til samtaler om vores sted i verden.
Vi havde også besøg af vores samarbejdspartnere fra Letland og Estland i EFA
projektet. De har boet i basislokaler - spist i vores kantine og arbejdet på tværs af
nationaliteter med kreative musiske udfordringer – alt sammen på fællessproget
engelsk. Super godt besøg – stor tak til vores elever for at være gode værter,
men stor tak til de voksne, som fik dagene til at spille og blive vildt gode.
Vores EFA er nu bredt ud til andre skoler i Guldborgsund, så der var to andre
camps samtidig i kommunen. Vi havde selv 10 unge på tur i Litauen.
De unge kvitterede med en rigtig god forestilling om nærvær – forurening og håb
for vores 1-5 årgange.
Juni er klar og venter på at blive brugt.
Husk vores lokale Royal side Run den 3.06…
Sidste skoledag før sommerferien er fredag den 28. juni.
På ledelsens vegne
Jan Axelsen

