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Kære Alle 
En vellykket uge 39 er overstået. Traditionen tro 
har alle elever deltaget i den landsdækkende 
Naturvidenskabsfestival under temaet ”Min nye 
verden”! Fortolkningen af emnet er bred, og vores 
elever har arbejdet med flere forskellige emner. 
Heriblandt kan nævnes ”Dyreliv i havet” med 
besøg på Limfjordsmuseet i Løgstør for de yngste 
samt madlavning ud fra temaet ”Alt godt fra 
havet”.  
 
Det er også blevet til en tur til Zoo i Aalborg for mellemtrin og udskoling samt en tur 
til Fur for indskoling og mellemtrin. Her blev eleverne klogere på vulkanaske og 
aflejringer på den smukke ø. Se billeder fra ugen på vores Facebookgruppe – 
Gregers Krabbe Friskolen.  
 

Skolefoto 
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. Se 
endvidere opslag herom på intra. 
 

www.gregerskrabbe.dk 
Vores hjemmeside er over det senest halve års tid blevet opdateret. Det grafiske 
udtryk er der ikke ændret på, men indholdsmæssigt er der både foretaget rettelser, 
tilføjelser og flere afsnit er blevet slettet. 
 
Jeg vil gerne rette en meget stor tak til Bodil Poulsen, som har hjulpet til med 
hjemmesiden helt tilbage fra Friskolens start i 2005. Bodil har nu givet stafetten 
videre til Anja Miller (mor til Seb, Christoffer og William). 
 
Hvis I som forældre har idéer eller forslag til yderligere forbedringer af vores 
hjemmeside, er I meget velkomne til at kontakte enten Anja eller jeg. 
 

Politikker på vej! 
Vi har fået udarbejdet en sorg- og kriseplan for hele Gregers Krabbe. Der forelå 
allerede én, men vi har haft et ønske om en redigering med flere relevante 
tilføjelser. Det er primært tænkt som et internt arbejdsredskab. Det er dog vigtigt, at 

http://www.gregerskrabbe.dk/
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I som forældre bliver oplyst om, hvilke tanker vi gør os i det tilfælde hvor fx alvorlig 
sygdom, skilsmisse eller dødsfald finder sted. De overordnede tanker er 
sammenfattet heri. 
 
Vi er ligeledes i fuld gang med udarbejdelse af en brand- og evakueringsplan på 
Gregers Krabbe. Det er et omfattende arbejde, hvor vi sparrer med 
beredskabsstyrelsen. Der vil efter færdiggørelse af planen blive iværksat øvelser, 
hvor vi afprøver planen i praksis. I vil høre nærmere når tid er. 
 
Vi står ligeledes over for, at skulle have udarbejdet en mobbepolitik på friskolen. Vi 
gør allerede meget i denne henseende. Det er dog vigtigt, at vi ud fra mere formelle 
retningslinjer kan fortælle elever og forældre omkring, hvordan vi forholder os til 
mobning. I vil høre nærmere efter færdiggørelse heraf. 
 
Alle tre politikker vil på sigt være mulige at orientere sig i på vores hjemmeside 
www.gregerkrabbe.dk 
 

Reklamespot til Skørping Kinorevy 
Vi har valgt, at få lavet en ”reklamefilm” for Gregers Krabbe, som skal vises i 
Skørping Kinorevy fra 1/10-17 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. 
 
Den er nu at se på vores Facebookgrupper for både vuggestue/børnehave og for 
friskolen. 
 

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. 
 

http://www.gregerkrabbe.dk/
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Vi glæder os rigtig meget til denne dag og til samarbejdet med Aalborg Seminarium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krabben/SFO i efterårsferien 
Grundet meget få tilmeldinger i Krabben i efterårsferien (uge 42) forventes det 
pædagogiske opsyn primært at finde sted i børnehaven. Hvis dette får betydning for 
allerede tilmeldte børn, bedes I rette skriftlig henvendelse til Lars via intra senest 
onsdag d. 04-10-17. Af hensyn til udnyttelsen af vores ressourcer, er det vigtigt, at vi 
får besked. 
 

Arbejdsdag lørdag d. 28-10-17 Hold 1-6 
Der er lagt en indbydelse ud til arbejdsdag for hold 1-6. Af indbydelsen fremgår det, 
at tilmelding som noget nyt skal ske via intra. Da holdene er blandet helt fra 
vuggestue til 9. klasse er tilmeldingen åben for alle forældre. Det er selvsagt kun 
forældre på hold 1-6 der skal tilmelde sig. Se mere i indbydelsen på intra. 
 

Lars fri uge 41 
Jeg er ikke på skolen i uge 41. Kontakt Irene på kontoret vedr. 
praktiske/administrative forhold og Nanna (eller som altid relevant lærer) vedr. 
skolemæssige forhold. 
 

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

Aalborg Seminarium) 
 
Fredag d. 13-10-17: Motionsdag 
 
Uge 42: EFTERÅRSFERIE 
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Uge 43:   Projektopgave 7.-9. klasse 
 
Fredag d. 27-10-17: Åben morgensamling kl. 8.30-9.00 i Aarestrup 

Kirke med efterfølgende kaffe i Forsamlingshuset 
for de voksne. 

 
Lørdag d. 28-10-17:  Arbejdsdag kl. 8.30-15.00 hold 1-6 
 
November 
Torsdag d. 02-11-17: Stort forældremøde for vuggestue, børnehave og 

friskole kl. 19-21.00 
 
Fredag d. 24-11-17:  Åben morgensamling på friskolen kl. 8.10 
 
Lørdag d. 25-11-17: Juleklippedag for vuggestue, børnehave og 

friskole (NB: Obligatorisk skoledag for alle elever) 

 
 
Rengøringshold uge 40 
 

 
 

 
 

Holdleder Børn Børnehave/ 
vuggestue, 
klasser 

Kontaktinfo Uge 

6. Danny 

BH/V  

Sofia, Emilia 

Cornelius 

Samuel, 

Nataniel, 

Gabriel 

Marcus, Maia 

Tobias Strauss 

Madalina 

Oscar  

Jacob 

5,2 kl 

V 

Bh kl, 

BH. 

V 

BH, V 

BH 

BH 

V 

BH 

Danny 50511144 og Tina 61760844 

Dorte 21665296, Martin 21803468 

Maria 31232510, Christian 25209222 

 

 

Petronela 60466588, Ciprian 50263446  

Tammy 60243818, Claus 30458258 

Tanja 40353299, Casper 29292926 

Line 28997049, Kenneth 28966732 

Stine 28596122 Michael 29661234 
 

6,20,

40, 

30/ 

31 

kun 

græs. 


