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Kære Alle 
Så er det igen blevet tid til et ugebrev fra Gregers Krabbe. Hvor skal jeg begynde, og 
hvor skal jeg slutte? Der sker så mange spændende ting, og den ene dag tager den 
anden med spændende og lærerige oplevelser. Jeg vil forsøge at give jer vores 
”Highlights”  
 

Åben morgensamling 
I fredags have vi inviteret til årets første fælles morgensamling i Aarestrup kirke. Tak 
til alle som mødte op. Kirken var som vanligt fuld, og det selvom at 7.-9. klasse ikke 
deltog grundet aflevering af projektopgaver. 
 
Efter morgensangen deltog næsten alle voksne til kaffe og brød i Forsamlingshuset. 
Det er skønt, at vi på kryds og tværs af alle aldre kan være fælles om et sådan 
arrangement. Det skaber nærvær og sammenhæng i vores lokalområde, og alle 
elever og medarbejdere sætter stor pris på den store opbakning. 
 

Projektopgaver 7.-9. klasse 
I uge 43 har vores elever i 7.-9. klasse haft projektopgave. De har arbejdet med stor 
iver og seriøsitet. Mange ting skal læres i et sådan forløb. Faglig indsigt, struktur på 
skriveproces, forventningsafstemning med andre gruppemedlemmer, modtage 
vejledning mv. For nogle er det første gang at indgå i så intenst et 
undervisningsforløb, mens andre har prøvet det før. Mandag og tirsdag i uge 44 skal 
eleverne fremlægge deres projektopgaver med tilhørende produkter. Vi glæder os! 
 

Et glimt fra hverdagen 
I kristendom i 2./3. klasse undervises der for tiden i emnet: ”Døden”. Et svært men 
også rigtig spændende emne, som både kan gå tæt på, men som har stor relevans, 
idet døden er et grundvilkår ved livet. 
 
Jeg har lyst til at dele min store begejstring med jer over undervisningen i fredags. 
Til spørgsmålet ”Hvad er døden” svarede eleverne bl.a.: Evig søvn, kroppen visner, 
døden er manden med leen, døden kommer med alderdom og sygdom, livets cirkel 
(når ét menneske fødes, dør et andet). 
 
Og til spørgsmålet ”Hvad sker der, når vi dør” svarede eleverne: et nyt liv i himlen, 
sjælen kravler op eller ned (helst op ), man kommer i hel (fra nordisk mytologi), 
man bliver en stjerne mm. 
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Jeg var fuldstændig mundlam (og det sker sjældent). Det er lige præcis dét, der er så 
fantastisk ved at undervise børn. Det er når alle elever engagerer sig, bliver optaget 
af et emne, stiller spørgsmål, kommer med svar og når klassen bliver et læringsrum, 
hvor alle kommer med sine inputs.  
 
Vores elever er bare dygtige, og det er bl.a. øjeblikke som disse, der gør det 
fantastisk at undervise og være sammen med jeres børn.  
 

Stort forældremøde 
På torsdag d. 2. november afholdes der stort forældremøde kl. 19-21 for alle 
forældre i vuggestue, børnehave og friskole. Der er lagt en invitation og dagsorden 
ud på intra, og vi håber, at se så mange som muligt. Forældremødet har til hensigt at 
informere jer omkring tiltag og dagligdag på hele Gregers Krabbe. Og her vil være 
mulighed for at komme med spørgsmål til punkterne på dagsordenen. 
 

Juleklippedag lørdag d. 25. november 
Lørdag d. 25. november afholder vi juleklippedag fra kl. 8-12. For elever på friskolen 
er dagen en obligatorisk skoledag, og vi har derfor en forventning om, at langt 
størstedelen deltager denne dag. I modsat tilfælde bede I rette henvendelse til 
klasselæreren. 
 
Vi glæder os til en festlig dag, hvor vi i fællesskab skal pynte Gregers Krabbe op til 
jul. Invitation kommer snarest. 
 

Tilsynsførende på besøg fredag d. 3. november 
Fredag d. 3. november får vi besøg af vores nye tilsynsførende Lene Thorhauge. Jeg 
glæder mig til at vise hende rundt, og hun vil deltage i undervisningen i flere klasser 
og fag.  
 

Elevnyt 
Velkommen til Louise Dalsgaard og hendes familie. Louise er begyndt i 7. 
klasse. Vi vil gøre vores bedste, for at du og din familie vil føler jer taget 
godt imod. 
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Arrangementer 
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 44 
 

 
 

 
 
 

Holdleder Børn Børnehave/ 
vuggestue, 
klasser 

Kontaktinfo Uge 

 3. Marianne. 

Skole 

Andreas 

Martin Nørhave 

Elva, Silje 

Eigil, Estrid 

Mads 

Mikkel B 

Felix 

Sebastian 

3kl 

5 

7, 1kl 

5,3 kl 

8kl 

8 kl 

5 kl 

3 kl 

Marianne: 23734398 Lars 28181797 

Anette 23836706, Jørgen: 22368526 

Bibi 29605969, Søren 21121457 

Anne: 21800067, Peter 21904922 

Lykke 29868503 og Søren 30265510 

Ruth 25560096 og Poul 41718152 

Kaj 20828279 

Camin 26173879 og Michael 

3, 

16, 

29, 

44 

 


