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Kære Alle 
”Danmark er et dejligt land” og ”De varme lande er noget lort”! Disse linjer har vi 
lært vores dejlige elever i ugens løb til morgensang. Her har vi sunget ”Danmark”, 
skrevet af Shu-bi-dua, og eleverne kan nu sangen bedre og bedre, hvilket kan høres 
når vi har fællessang til vores morgensamlinger. 
 
Vi er sikkert mange, der har drømt os langt væk til de varme lande taget det danske 
sommervejr i betragtning. Heldigvis har vi fået sensommeren at smage og dufte her i 
september måned. Og ikke mindst til vores cykelsponsorløb d. 15. september. 
 

Cykelsponsorløb 
Det er i dag en uge siden, at vi afholdte vores traditionsrige cykelsponsorløb med 
efterfølgende sensommerfest. Mange børn og elever deltog med friske ben, klar til 
at yde det bedste i fællesskab med alle andre. Flere forældre, søskende og gæster 
udefra bidrog ligeledes ved at træde i pedalerne eller løbe. I alt fik vi samlet 60.600 
kr. ind, hvilket er helt fantastisk og en rekord. Sidste år slog vi også den tidligere 
rekord, hvor vi fik samlet 56.600 kr. ind.  
 
Tusind tak til klasseforældrerådet og de øvrige forældre i 4./5. klasse, som var med 
til at planlægge og gennemføre arrangementet. Uden jer var det ikke lykkes, og vi 
sætter meget stor pris på jeres hjælp.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi er netop nu ved at færdiggøre indkøbslisten med hjælp fra elevrådet. Den største 
post, som pengene vil blive brugt til er vores legeplads – helt i tråd med elevrådets 
ønske over det seneste års tid. I bestyrelsen/byggeudvalget ligger der en plan for, 
hvornår ”det første spadestik” tages. I hører nærmere herom snarest. 
 
Som leder af Gregers Krabbe bliver jeg utrolig stolt over, hvad vi kan udrette 
sammen. De mange penge er i sig selv fantastiske, men der er så mange andre gode 
værdier i spil til et sådan arrangement. Vi kan altså noget i Aarestrup, og erfaringen 
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siger gang på gang, at fællesskabet kan bære det meste. Tak for alles bidrag til dette 
fællesskab. Det er et privilegie at være en del af. 
 

NT-festival i uge 39  
I næste uge afholdes der traditionen tro 
Naturvidenskabsfestival for samtlige årgange. 
Året tema er: ”Min nye verden”. 
 
Vi er som udgangspunkt delt om i indskoling, 
mellemtrin og udskoling. Dog er der planlagt 
fællesture tirsdag og torsdag, hvor mellem-
trinnet er afsted med hhv. udskoling og ind-
skoling. 
 
Det er vigtigt, at I om forældre orienterer jer på intra (se opslagstavlen) ift. 
aktiviteter og øvrigt program. I skal være særligt opmærksomme på udetøj visse 
dage. 
 

Skemaændringer mm. 
Vi har haft en del medarbejdere på kursus de seneste par uger. Dette har medvirket 
til en del skemaændringer samtidig med at vi også har været ramt af nogle 
sygemeldinger og feriefridage. Det er begrænset med skemaændringer de 
kommende uger frem. 
 

Skolefoto 
Vi har haft besøg af Aalborg Skolefoto torsdag og fredag i denne uge. Der er 
omfotografering mandag d. 9/10 for fraværende børn/elever, eller i de tilfælde hvor 
man ønsker at få taget et nyt billede. Det er meget vigtigt, at I får taget stilling til 
dette inden denne dato. I kan orientere jer herom på jeres fotoseddel. 
 

Reklame til Skørping Kinorevy 
Vi har valgt, at få lavet en ”reklamefilm” for Gregers Krabbe, som skal vises i 
Skørping Kinorevy fra 1/1-17 og et år frem. Formålet er at få skabt en større 
bevidsthed omkring vores tilbud. Andre friskoler i Himmerland gør ligeledes brug af 
deres lokale biografer, og har positive erfaringer hermed. ”Reklamefilmen” vil på sigt 
blive tilgængelig på vores hjemmeside. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medbring 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. 
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Vi står gerne til rådighed ift. sparring omkring investering i computer, tablets o.lign. 
 
 

Arrangementer 
September 
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 39 
 

 
 

 

Holdleder Børn Børnehave/ 
vuggestue, 
klasser 

Kontaktinfo Uge 

5.Susanne 

Skole 

 

Casper, Nikolaj 

Klara 

Caroline 

Asta  

Emily 

Emil 

Cassandra 

Anna, Tobias 

9,2kl 

4kl 

6kl 

9kl 

3 kl 

8 kl 

3 kl 

3,1kl 

Susanne 26371202 og Henrik 28282868 

Marie 22834072, og Søren 29400756 

Bitten: 28185193 Kurt 24655149 

Jette 27731420 Karsten: 22182801 

Karin20203685 Kurt 40289194 

Susse 23645367 og Morten 31770012 

Pia 27248612 Allan 26331442 

Mette24223043 Jan40438990 

5, 

19, 

39, 

49 


