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Kære Alle 

”Julen sig nærmer, sneen jorden dækker”. Sådan synger vi i en julesang til vores 
morgensamlinger. December måneds hygge med tændte lys i adventskransen,  
nissehuer og julekalender har i den grad gjort sit indtog på Gregers Krabbe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Igen i år holder vi fast i vores tradition om en klassejulekalender, hvor alle klasser 
skal julehygge et par gange i løbet af måneden. Den ene gang vil oftest vil være en 
tur ud af huset, og herudover kan der være tale om en anden aktivitet svarende til 
ca. to lektioner. Vi synes, at vi har fundet en god balance mellem at markere 
december som julemåned, og hvor vi samtidig sikrer, at eleverne skal fordybe sig 
fagligt i de forskellige fag. 
 

Sidste skoledag tirsdag d. 19/12 
Vi har sidste skoledag inden juleferien tirsdag d. 19/12 fra kl. 8.10-13.00. Der er lagt 
program ud på intra. Skolebussen kører umiddelbart efter endt skoledag, hvilket 
også fremgår af dagens program. 
 

Terminsprøver 7.-9. klasse d. 15.-18. januar 
Vores elever i 7.-9. klasse har terminsprøver i dagene d. 15.-18. januar. Vi har som 
noget nyt skrevet opgaven som vagter til prøverne på listen over opgaver for 
klasseforældrerådene. I år er det forældre i 7. klasse, der har fået tildelt opgaven. 
Det er noget nyt vi har forsøgt os med, og vi er til fulde klar over, at ikke alle har 
mulighed for at hjælpe til grundet arbejde mm. Hvis der er forældre fra 7. klasse 
som har mulighed for at hjælpe til én af dagene, vil jeg rigtig gerne høre fra jer (skriv 
besked på intra). Samtidig vil jeg gerne opfordre forældre fra andre klassetrin til at 
byde ind, hvis I har mulighed for at være os behjælpelig. 
 
Den primære årsag til at spørge forældre om hjælp skyldes, at vi derved reducerer 
vores udgifter til vikarer. Det er ikke nok med to lærere, da eleverne skal sidde i to-
tre rum, og der skal gerne være et par vagter hvert sted. 
På forhånd Tak for jeres hjælp! 
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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 
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.  
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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. 

 
Elevnyt 
Fie Steffensen i 7. klasse er stoppet på Gregers Krabbe. Vi ønsker Fie det bedste 
fremover. Skolens samlede elevtal er således på 94 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 
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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 (Alle er velkomne) 
 
Tirsdag d. 19-12-17:  Juleafslutning og gudstjeneste 

 
Rengøringshold uge 50  
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

Holdleder Børn Børnehave/ 
vuggestue, 
klasser 

Kontaktinfo Uge 

11. Lone 

Skole 

David 

Jeppe, Lasse, 

Laura 

Naja, Malene 

Signe, Ida 

Alberte, Amalie 

Magnus 

Silas 

 

7 kl 

2,7, 

8kl 

8, bh 

6,5 kl 

4,2 kl 

6 7 kl 

6 kl 

 

Lone 23304718 

Stinne 29323557 Frank 20437057 

 

Annika 40574123, Kim 22427278 

Lone 27295115, Rasmus 21919014 

Helle: 51499633 Robert 

Henriette 51921653 Anders 40983172 

Pernille 61387256 Jes: 20136252 

 

12, 

25, 

36, 

50 

 


