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Kære Alle 
Efteråret har nu været en realitet i en uges tid. Det kan mærkes på de køligere 
morgener, og ses med morgenduggen i det kuperede landskab på vores kanter. 
Dagene er blevet kortere, og dagslyset bliver gradvist halet ind på af tusmørket både 
morgen og aften. Hver sin årstid har sin charme. Og selvom at vi har efterår, kan vi 
godt håbe på en flot, solrig og lun sensommer. 
 
I weekenden var der hovedrengøring, og det kan måde ses, mærkes og duftes. Tak 
til alle forældre som hjalp til. Det gør altid en positiv forskel, og der bliver sat stor 
pris på jeres engagement. 
 
IT-dag på Gregers Krabbe 
Fredag d. 6. oktober fra 8.10-11.25 får vi besøg af 40 lærerstuderende fra Aalborg 
Seminarium, som skal undervise bh.kl.-9. kl. i forskellig brug af it i undervisningen på 
tværs af fagene.  

 
De lærerstuderende udbyder nogle forskellige værksteder henvendt til de forskellige 
klassetrin (indskoling, mellemtrin og udskoling), som vores elever i forvejen får lov at 
ønske sig ind på. Her kan bl.a. nævnes værksteder som "At kode i matematik", 
"Musik på it'sk", "Formidl sejt" og "Matematik på computeren".  
Hvad disse værksteder helt konkret indeholder, skal vores elever nok blive 
orienteret om, når vi nærmer os. I får nærmere information, når de sidste detaljer er 
på plads. 
 
Vi glæder os rigtig meget til denne dag og til samarbejdet med Aalborg Seminarium. 
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Medbringelse af egen computer fra 4.-9. klasse 
Jeg vil minde forældre til elever i 4.-9. klasse om, at vi har en IT-politik på Gregers 
Krabbe der hedder, at alle elever skal medbringe en computer/chromebook eller 
tablet, som kan tilgå undervisningsportaler, skrive- og regneprogrammer mm. 
 
Vi har til stadighed en udfordring, hvilket betyder, at elever på mellemtrinnet og i 
udskolingen låner skolens chrome books, som primært er henvendt til indskolingen. 
Dette betyder konkret, at ikke alle elever i indskolingen kan benytte vores chrome 
books fordi elever i 4.-9. klasse ved forglemmelse af sin egen låner skolens. 
 
Fremadrettet kan elever på mellemtrinnet og i udskolingen ikke længere forvente at 
få stillet en chrome book til rådighed. Er en chrome book ledig, er vi selvfølgelig 
pragmatiske, men udlån kan ikke længere forventes.  
 
Hvis en computer er til reparation eller lignende vil de pågældende lærere gerne 
have skriftlig besked fra jer forældre. 
Vi står gerne til rådighed ift. sparring omkring investering i computer, tablets o.lign. 
 
 

Cykelsponsorløb og Sensommerfest fredag d. 15. september 
En påmindelse om et af skoleårets største højdepunkter. Cykelsponsorløb og 
sensommerfest afholdes fredag d. 15. september. Der er lagt invitation ud på intra 
og hængt op på skolen. 
 
Cykelsponsorsedler er ligeledes blevet uddelt på både friskolen og i 
daginstitutionerne. Der findes flere cykelsponsorsedler i holderne til diverse 
tidskrifter foran kontoret på friskolen.  
 
Jeg vil opfordre jer alle til allerede nu at overveje eventuelle sponsorer. Vi glæder os 
til et dejligt arrangement. 
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Arrangementer 
 
September 
 
Fredag d. 15-09-17: Cykelsponsorløb/Sensommerfest kl. 15.30-20.30 
 
Torsdag d. 21-09-17: Fotografering (friskole) 
 
Fredag d. 22-09-17: Fotografering (vuggestue og børnehave) 
 
Uge 39:  NATURVIDENSKABSFESTIVAL 
 
Torsdag d. 28-09-17: Forældremøde 8./9. klasse kl. 17-18:00 (vedr. UU-vejledning) 

 
 
Oktober 
 
Fredag d. 06-10-17: IT-dag (undervisning af lærerstuderende fra 

Aalborg Seminarium) 
 
Fredag d. 13-10-17: Motionsdag 
 
Uge 42: EFTERÅRSFERIE 

 
 
Rengøringshold uge 37 
 
Holdleder Børn Børnehave/ 

vuggestue, 
klasser 

Kontaktinfo Uge 

12.Mette 

Hansen 

BH/V 

 

 

 

Oskar, Anton 

Alfred, Ida 

Alberte  

Katrine,  

Ingeborg 

Jonathan, Jasmin 

Kasper, Jesse, 

Mathilde 

Viktor 

Astrid 

BH;V 

BH,BH 

Bh kl 

1kl,  

V 

Bh kl,BH 

Bh kl,BH, 

V 

BH 

V 

Mette 22710266, Brian 22555308 

Anette 98375437, Carsten 51204044 

Jimmy 26418676, Marie 20976021 

Tinna 24827290, Morten 40718275 

 

Lise 26159308 Martin 26279308 

Mimi 27375395 Hans50950633 

Pia 30891907 og Nicolai 40504836 

Cecilie 24249653 og Marc 24847447 

15,26, 

37,51 
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