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Kære Alle 
Rigtig glædelig sommer til jer alle. En lang og velfortjent ferie er nu slut, og vi har 
kunnet byde velkommen til første skoledag i skoleåret 2017-18. I alt 92 elever kan 
kalde Gregers Krabbe for sin Friskole – et stort og varmt velkommen skal der lyde til 
jer alle. 
 
Første skoledag begyndte onsdag d. 9. august med fælles morgensamling for både 
elever og forældre. Enkelte elever havde også medbragt søskende og 
bedsteforældre. Tak til alle som mødte op, og var med til at gøre skolestarten festlig. 
 

Renovering på 1. sal 
Vi har haft ferie og lukket på skolen i flere uger nu. Men det betyder ikke, at der ikke 
er blevet arbejdet på skolen. Vi har fået bygget op på vores 1. sal. Vi har fået lavet et 
stort og meget brugbart klasselokale til vores 7. klasse, og vi har vi ligeledes fået 
lavet nogle nye gode grupperum til vores elever i 7.-9. klasse.   
 
Vi skylder alle sammen at rette en meget meget stor tak til de forældre, som har 
taget teten og været årsag til, at vi ikke længere har pladsmangel til vores elever. I 
de seneste par uger har flere hjulpet til. En særlig Tak til de som har taget teten på 
det store projekt: 
 
Søren og Heidi Mølgaard (Jette 7. klasse) 
Michael Jensen (Thomas udgået 9. klasse) 
Keld og Helle Østergaard (Katrine 7. klasse) 
Peter og Kirsten Overgaard (Lasse 7. klasse) 
 
Herudover skal der også lyde en stor Tak til øvrige 
forældre og elever som har hjulpet til: 
 
Anette Nørhave (Martin 5.kl.) 
Anna og Morten Bobach (Marius 3.kl., Christoffer 5.kl.) 
Rikke og Calle Nielsen (Simon 5.kl., Søren 6.kl., Selina 
9.kl.) 
Jennie Møller (Jessica 4.kl., Stella 5.kl., Anna-bel 7.kl.) 
Brechta og John Andersen (Hielke 7. kl.) 
Lykke Randers (Mads 8.kl.) 
 
Jeg beder om tilgivelse på forhånd, hvis der er forældre jeg har glemt at nævne  
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Nye møbler 
Ungdomsklubben fik et pænt overskud fra sidste skoleår, og har givet skolen en ny 
sofa samt to nye lænestole. Det ser SÅ flot ud, og jeg vil gerne sige en stor Tak til 
Ghita Hansen og Heidi Jensen for bidraget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rengøringshold 
Alle forældre er nu kommet på et rengøringshold. Holdene og en generel beskrivelse 
af arbejdsopgaver, der er forbundet hermed, er lagt på forældreintra under Nyheder 
> Fra Kontoret.  
Hvert rengøringshold vil blive kontaktet af sin holdleder. 
 

Gårdvagter 
Vi har som noget nyt valgt at sætte to gårdvagter på i vores 10-pauser, hvor alle 
elever skal være ude. Dette af hensyn til at alle finder sig godt til rette i det nye 
skoleår. Vi vurderer løbende om behovet for to gårdvagter i 10-pausen skal 
fastholdes skoleåret ud. 
 

Foldere 
Vi har fået lavet en folder der har til hensigt at oplyse potentielle nye familier om, 
hvad Gregers Krabbe kan tilbyde. Folderen har ligeledes til hensigt at oplyse om, 
hvad det vil sige at være forældre på Gregers Krabbe. Vi har et ønske om at få oplyst 
nye forældre endnu bedre, og samtidig sikre, at vi får informeret nye forældre på 
mere ens vis i både daginstitutioner og på Friskolen. 
 
Vi vil rigtig gerne have noget hjælp til omdeling af disse i byerne omkring os. Jeg 
mangler stadig hjælp til omdeling i Støvring og Haverslev. Vi kan printe lige så mange 
det skal være  
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Vi har pt. 92 elever og har budgetteret med 94. Det ville være fantastisk, hvis vi 
kunne få et par elever mere ind september måned. Tak om I vil overveje, om I kan 
hjælpe til i denne sammenhæng. 
 

Ansøgning om fripladstilskud 
Ansøgningsfrist er d. 01-09-2017 og ansøgningsblanket kan findes på opslagstavlen 
på intra eller afhentes hos Irene på kontoret. 
 

Forældremøder og valg til klasseforældreråd 
Nedenfor kan I orientere jer om, hvornår der afholdes forældremøder i hhv. 
indskoling, mellemtrin og udskoling. Vi håber, at se så mange af jer som muligt. Det 
er også her der skal vælges klasseforældreråd. En skrivelse omkring et 
klasseforældreråds opgaver er lagt på forældreintra under Nyheder > Fra Kontoret.  
 
Det kan være en god idé at orientere sig heri forud for forældremøderne. I 
dokumentet fremgår det ligeledes hvilke arrangementer de forskellige klasser er 
ansvarlige for at planlægge og afvikle. Dette har relevans for ALLE forældre, og ikke 
kun de valgte forældrerådsrepræsentanter. 
 
 

Arrangementer 
 
August 
Fredag d. 25/08-17: Åben morgensamling kl. 8.10-8.30 
 
Mandag d. 28-08-17: Forældremøde indskoling (bh.klasse-3.klasse) kl. 19-21 
 
Torsdag d. 31-08-17: Forældremøde udskoling (7.-9.klasse) kl. 19-21 
 
 
September 
Søndag d. 03-09-17: Hovedrengøring (Hold 7-12) kl. 9-12 
 
Mandag d. 04-09-17: Forældremøde mellemtrin (4.-6.klasse) kl. 19-21 
 
Torsdag d. 07-09-17: 8. klasse Skillsdag Tech College Aalborg 
 
Fredag d. 15-09-17: Cykelsponsorløb/Sensommerfest kl. 15.30-20.30 
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Rengøringshold uge 33 
 

 

Holdleder Børn Børnehave/ 
vuggestue, 
klasser 

Kontaktinfo Uge 

8.Anne Mette 
BH/V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freya, Jonas, 

Lucca, Josva, 

Ruben 

Birka 

Jonathan, Aviaja 

Natasja, Thea 

Emelie, Mai,Cilje 

Ibber 
Ludvig 

Ida 

6,5, 

3,1,  

BH 

V 

2 kl, BH 

2 kl, bh kl. 

BH,BH,V 

BH 
V 

V 

AnneMette 20467274 Marcel 22968140 
 
 
Lise 30226356, Erik 21138675 
Karin 61651972, Thomas 20168373 
Janni 51158609, Kenneth 21605359 
Chalotte 60617802 Jonathan 27926346 
Lene 23234118, Peter 50777642 
Malene 20293583og Casper 61659956 

Nanna 21434281 og Nicki 20233831 

9, 
22,33,4
7 


