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Kære Alle 

Det er nogle uger siden, at I sidst har modtaget et ugebrev fra Gregers Krabbe. Det 
har været en travl periode. Denne uges brev indeholder vigtige informationer vedr. 
skoleåret efter jul. Jeg håber derfor, at så mange som muligt orienterer sig heri. 
 
Først og fremmest har jeg lyst til at skrive, at vi er utrolig stolte af vores elever. De er 
bare rigtig gode i rigtig mange sammenhænge. Vi har på det seneste haft flere 
klasser til at fremlægge forskelligt fagligt stof til morgensamlingerne. Det være sig 
både oplæg, skuespil mv. Det er flot at kunne stille sig op for ca. 90 andre børn 
(næsten) uden rysten på hænderne. Det er en rigtig god øvelse og lære at kunne 
formidle til andre. Når eleverne føler sig trygge går alting lettere – og det tror vi på 
er tilfældet. Husk at I som forældre altid er velkomne til at deltage i 
morgensamlingerne, hvis jeres barn skal fremlægge. Det gør kun jeres børn endnu 
mere stolte. 
  

Tilførsel af ressourcer i 2/3. klasse 
Det er blevet besluttet at tilføre flere ressourcer til 2./3 klasse. Vi får i januar/ 
februar en pige mere i 2. klasse, og det samlede antal vil således blive 22 elever. På 
det store forældremøde i begyndelsen af november fortalte jeg om baggrunden for 
at tage imod flere elever. Den primære årsag skyldes, at vi gerne vil styrke 
fagligheden på skolen samt være skole for de børn og familier i lokalområdet, som  
ønsker at vælge os til. 
 
Ved flere elever skabes der råderum til at tilføre flere ressourcer i ganske vist større 
klasser. Samlet set vil tolærerordning til klasser med 20+ elever dog skabe mere tid 
til det enkelte barn end med en enkelt lærer til fx 17 elever. Ved et generelt højere 
elevtal vil mulighederne for oprettelse af ikke-samlæste klasse være mere 
sandsynligt fremadrettet. Og her er vores fokus i første omgang på indskolingen. 
Det påtænkes at tilføre flere ressourcer i langt størstedelen af alle dansk- og 
matematiktimer. Billedkunst prioriteres ligeledes. 
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Stillingen har været slået op i sidste halvdel af november måned. Vi har modtaget  
ca. 15-20 ansøgninger. Det er meget positivt, eftersom der er tale om en timelønnet 
stilling på ca. 13 timer ugentligt. 
Jeg har valgt at ansætte Eva Jensen som er uddannet lærer med 15 års erfaring. Eva 
har selv børn på en friskole, og brænder for friskoletanken. Ja, faktisk var hun meget 
imponeret over vores sted. Vi afholder møde omkring struktur og indhold i næste 
uge, og forældre og elever i 2./3. klasse vil efterfølgende blive orienteret om, hvilke 
ændringer der vil ske fra januar. Der lægges op til at Eva deltager nogle enkelte dage 
før jul for at lære vores elever og personale at kende.  
 

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

grundet et højere antal børn sammenlignet med sidste 
skoleår. Det er både Bente og Ghita som skrues op i tid, og 
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. 
 

Skemaændringer fra januar 2018 
Som følge af ændringerne i 2./3. klasse samt i Krabben er der lavet nyt skema med 
virkning fra januar 2018 og skoleåret ud. Da Bente tilføres flere timer i Krabben 
betyder det, at Lisbeth overtager Bentes timer i 2./3. klasse efter jul. Det drejer sig 
om billedkunst og idræt. 
Ligeledes har Lisbeth og Lars været nødt til at skifte klasser i kristendom og historie 
grundet skematekniske udfordringer. Det betyder, at Lisbeth overtager historie og 
kristendom i 2./3. klasse, og Lars overtager historie og kristendom i 6. klasse. I kan 
se alle skemaændringer i det nye skema på intra. 
 

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 
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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. Jeg mangler fortsat 1-2 stykker. 
 
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.  

 
Husk cykellygter 
Tak om alle forældre til børn der cykler i skole vil 
påminde om vigtigheden af at bruge cykellygter. 
Medarbejdere og forældre har flere gange 
kommenteret på elever uden cykellys, og der er 
opstået farlige situationer. Det vil være ubærligt, hvis 
nogen kommer til skade som følge af manglende lys. 
 

Den fælles dialog 
Det ligger medarbejdere og jeg som skoleleder meget på sinde at fortælle jer, at vi 
rigtig gerne vil i dialog med jer om små såvel som store ting. Dialogen er en af 
grundpillerne i vores værdisæt. På forældremødet i november blev nogle af 
følgende forhold vurderet som vores styrker: 
 

- Nærheden 
- Lyttende ører og forståelse 
- Gensidig respekt og tillid til at vi er her for en fælles sag 

 
Hvis vi som personale skal forholde os til en problematik, er vi nødt til at blive 
præsenteret for den. Vi kan ikke handle på noget, som vi bliver fortalt af omveje - 
det er nødt til at være de involverede parter, der sætter sig sammen. Vi er som 
ansatte omfattet af tavshedspligt, og hvor venligsindet det end er, bliver vi nødt til 
at afslå drøftelser om en sag med personer, der ikke er involverede. Vi håber virkelig 
på jeres forståelse, og vi vil gerne understrege, at det ikke er et udtryk for 
manglende velvilje til dialog fra vores side. Det afgørende for os er, at tingene bliver 
drøftet i rette regi. 
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Elevnyt 
Liva (2. kl.) og Elias (4. kl.) har været på prøve hos os. Det er blevet besluttet, at de 
ikke fortsætter på Gregers Krabbe. Natacha i 7. klasse fortsætter dog, og vi siger 
derfor varmt velkommen til familien, og håber, at I vil føle jer godt modtaget af alle. 
 
Skolens samlede elevtal er 95 elever. 
 

Gregers Krabbe åbner dørene op torsdag d. 11. januar 2018 
Der afholdes åbent hus arrangement for hele Gregers Krabbe torsdag d. 11. januar 
kl. 16.30-18.00. Hvis I kender nogen, der kunne have interesse for vores sted, må I 
meget gerne opfordre venner og bekendte til at møde op. Formålet med 
arrangementet er til dels at skabe bevidsthed om vores eksistens i lokalområdet. I 
sidste ende er det at få flere børn og elever skrevet op.  
 
 Vores prognose for kommende børnehaveklasse siger 
13 elever. Og herudover har flere familier vist interesse 
for opstart i børnehaveklasse, men er dog ikke tilmeldte 
endnu. Det er fantastisk med den øgede interesse. Der  
er ligeledes inviteret til orienteringsmøde for kommende 
elever i børnehaveklassen i januar – skolespirer såvel 
som udefrakommende børn. 

 
 
Arrangementer 
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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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 


