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Kære Alle 

Jeg har lyst til at begynde med at skrive, at vi som friskole er utrolig heldige. Tænk at 
vi lever i et land, hvor der er frihed til at lave skole på vores egen måde. Dette når 
det kommer til værdigrundlag, undervisningsformer, skoledagenes længde og 
mange andre ting. I hverdagen tænker vi sikkert ikke over det, men det er faktisk ret 
unikt.  
 
Frie- og privatskoler er efterhånden ofte på den politiske dagsorden. Der tales for og 
imod, at flere og flere vælger de frie grundskoler til alt afhængigt af, hvor man har 
sit politiske ståsted. Vi er til debat, og grundlæggende tænker jeg, at vi har alle tiders 
mulighed for at fortælle den gode historie om, hvad det er vi kan, og er gode til. 
 
For alle der er interesserede i den politiske dagsorden og i nye beslutninger, som får 
betydning for alle frie grundskoler og dermed også Gregers Krabbe, vil jeg anbefale 
at I orienterer jer på www.friskolen.dk. Friskoleforeningen er selvfølgelig ikke 
upartisk, men der er mange gode vinkler på, hvad forskellige forslag kan få af 
konkret betydning for vores virke som friskole. Nogle af jer vil finde dette 
”langhåret”, men jeg tror også, at nogle læsere vil finde det er interessant. Derfor 
denne opfordring. 
 

Nyt vedr. Krabben  
Der prioriteres flere timer i Krabben fra januar måned. Dette 

grundet et højere antal børn sammenlignet med sidste 
skoleår. Det er primært Bente som skrues op i tid, men 
samlet set tilføres der ca. 9 timer ekstra pr. uge. Tilførslen af 
ekstra ressourcer vil få stor betydning for de pædagogiske 
aktiviteter særligt tirsdage og torsdage. Her vil der være tre 
medarbejdere på arbejde frem til kl. 16.00.  
 
I vil som vanligt kunne orientere jer i Krabbens månedsnyt vedr. aktiviteter, struktur 
mv. Tilførslen af ressourcer træder som skrevet i kraft fra januar 2018. 
 

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 bedes I rette 
henvendelse til klasselæreren via intra. 
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Vi glæder os til en festlig dag, hvor vi i fællesskab skal pynte Gregers Krabbe op til 
jul.  
 

Garderober 
Vi går nu den kolde tid i møde, og vi vil bede jer forældre (primært 0.-3. klasse) om 
at være ekstra opmærksomme på, at der er ekstra tøj, huer, handsker osv. til 
rådighed for jeres børn. Vi vil ligeledes bede om jeres hjælp til at holde 
garderoberne ryddelige og pæne ved afhentning. 

 
Forældrehjælp fredag d. 5. januar 2018  
Skolens medarbejdere holder som noget nyt fælles 
planlægningsdag fredag d. 5. januar. Vi har flere 
lærerstuderende fra IT-dagen i oktober, som rigtig gerne vil 
komme ud og forestå undervisningen. Vi vurderer dog, at det 
vil være en god idé med nogle forældre i 0.-3. klasse, som kan 
være med som medhjælpere, fordi de har et kendskab til 
børnegruppen – i et vist omfang i hvert fald. Jeg vil derfor 
gerne høre fra forældre, som har mulighed for at hjælpe til 
denne dag hurtigst muligt.  
 
NB: I oversigten over klasseforældrerådenes opgaver fremgår det, at repræsentanter 
fra alle klasser skulle hjælpe til denne dag. Dette er ikke længere aktuelt, da de 
lærerstuderende har budt ind herpå.  

 
Arrangementer 
 

November 
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) 
 
December 
Onsdag d. 13-12-17:  Luciaoptog ca. kl. 8.10-8.45 
 
Tirsdag d. 19-12-17:  Juleafslutning og gudstjeneste 
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Rengøringshold uge 46 
 

 
 

 
 
 

 

 

Holdleder Børn Børnehave/ 
vuggestue, 
klasser 

Kontaktinfo Uge 

7.Helle 

Skole 

Mikkel og Marie 

Martin 

Signe  

Anna-bel, Stella, 

Jessica  

Fie 

Louise 

Mathilde 

Ditlev, Sølve 

6,6 kl 

9 kl 

7 kl 

7,5, 

4 kl 

7 kl 

5 kl 

7 kl 

2 kl, bh kl 

Helle 61300292 

Anja 40217481, Benny 24903781 

Lilian 61128189 Niels: 60943688 

Jennie 31900939 

Dorte 29703722, Dennis 40336097 

Majbritt29939984 Peter 60603943 

Malene 25475705 Jakob 50420518 

Marlene 22302031, Morten 22302033 

7, 

21, 

32, 

46 


