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Kære Alle 

Så er der ikke længe til at vi går på juleferie. Det er slet ikke til at forstå, at julepynt 
og julerengøring er lige om hjørnet. Vi glæder os som personale over en meget 
vellykket december måned. Det er været dejligt at møde på arbejde til hyggelig 
julestemning og børn med nissehuer og iver efter at fortælle, hvad der er i dagens 
kalenderlåge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snevejrets komme har ligeledes gjort december måned hyggelig. Vores elever har 
(næsten) overholdt regler for sneboldkampe i frikvartererne, og det har været skønt 
at se, hvordan det giver anledning til leg på kryds og tværs af alle aldre. 
 

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. 
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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! 

 
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. 

 
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. 

 
Praktisk hjælp 
Hvis der er forældre, som har forstand på at slibe knive, har vi i skolekøkkenet en hel 
skuffe fuld, som virkelig trænger. I er velkomne til at give besked, hvis det er. 

 
Medarbejdernyt 
Eva Jensen starter i sit skema fra januar. Eva har været herude et par gange i 
december, og det lover rigtig godt. Hvis forældre i 2./3. klasse har spørgsmål til 
struktur og ændringer i denne sammenhæng bedes I rette henvendelse til Tine og 
Karsten. 
 
Efter jul får vi ligeledes Lone Gram Kusk i 3 måneders praktik i bh. klasse/1. klasse 
samt Krabben. Lone er uddannet pædagog og vil således kunne være en ekstra 
hjælp såvel i undervisningen som i pædagogiske aktiviteter i Krabben. Vi håber, at I 
alle vil tage rigtig godt imod Lone 

 



Uge 50 

 

3 

 

Elevnyt 
Vi får en ny pige i 2./3. klasse. Kranti Østergaard starter onsdag d. 3. januar og flytte 
til området med sine forældre. Hjertelig velkommen til Kranti og hendes forældre. 

 
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. 
 
Vi annoncerer i Nørager Avis, i Skørping Kinorevy samt ophæng af opslag i de 
omkringliggende byer. Tak til alle som indtil nu har været behjælpelig i denne 
sammenhæng. 
 

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 
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orienteringsmøde for kommende elever i børnehaveklassen i januar – skolespirer 
såvel som udefrakommende børn. 

 
Arrangementer 
December 
Tirsdag d. 19-12-17:  Juleafslutning og gudstjeneste 
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Holdleder Børn Børnehave/ 
vuggestue, 
klasser 

Kontaktinfo Uge 

4. Jannie 

BH/V 

Marko, 

Benjamin, 

Bertram 

Christoffer, 

Marius, Bjørn 

Alberte  

Kristine H 

Alexander 

Jesper 

Pattrick, Mikkel 

Thor 

BH, 2,3kl 

5,3, V 

BH 

BH 

V 

 Kl 

BH, V 

BH 

Janni 23737383, Brian 28154811 

Anna 20669929 og Morten 51808842 

Anne Mette 30747508, Martin 

22394899 

Marianne 28770311, Kasper 29247428 

Nanna 28182527 og Martin 28835751 

Lone 61602038 og Rene 61603201 

Tine42448849, Jesper 42432459 

Joan 20959911, Per 25222222 
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