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Kære Alle 
 
 

Rengøringshold 
Alle forældre er nu kommet på et rengøringshold. Holdene og en generel beskrivelse 
af arbejdsopgaver, der er forbundet hermed, er lagt på forældreintra. Disse findes i 
venstre side under Dokumenter > Fra Kontoret.  
Hvert rengøringshold vil blive kontaktet af sin holdleder. 
 
Pedelkorps og PR-udvalg 
Der afholdes møde i vores pedelkorps mandag d. 28-08-17 kl. 17-18.00. Vi kunne 
godt bruge nogle flere personer, så hvis I har tid og lyst er I meget velkomne til at 
deltage. 
 
Jeg vil ligeledes gerne slå et slag for flere forældre i vores PR-udvalg. Jeg inviterer til 
et møde i september måned, og netop PR-udvalget er et udvalg med håndgribelige 
opgaver, hvor forældrene i høj grad er med til at sætte dagsordenen for, hvordan vi 
kan skabe den gode fortælling og forhåbentlig også tiltrække nye familier hertil. 
Kontakt mig gerne, hvis du har interesse heri. 
 

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, Nørager og Skørping. 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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Holdleder Børn Børnehave/ 
vuggestue, 
klasser 

Kontaktinfo Uge 

9.Hanne  

Skole 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benedicte 

Søren, Mads 

Katrine Faber 

Jeppe 

Jonas 

Sofie 

Niclas  

Theodor, Bine 

5 kl 

6,5kl 

7kl 

5k 

8 kl 

5 kl 

7 kl 

2kl, bh kl 

Hanne 28971333, Henrik 20600416 

Lotte 41681001, Jens-Anton: 

61651001 

Helle 22724616, Keld 21614244 

Liselotte: 25370260 Leif 20772260 

Majbritt 40724802, Jan 20673016 

Laila 22875430 Brian 41383020 

Jette 50950543, Thomas 40924883 

Marlis 25213278, Martin 29458394 

10, 

23,34,4

8 


