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Kære Alle 

Vi er godt i gang med år 2018 her på Gregers Krabbe Friskolen. I januar måned har vi 
afholdt åbent hus arrangement, skolefest, møde med kommende børnehaveklasse, 
afviklet terminsprøver, holdt forældremøde i Krabben, gennemført projektopgave i 
6. klasse samt skrevet en avis i 7.-9. klasse og vi har afholdt Åben morgensamling i 
Aarestrup kirke. 
Der sker virkelig mange spændende ting, og alle aktiviteter vidner om en alsidig 
skolegang, hvilket eleverne taler positivt om. 
 

Musical 
Vores 4.-6. klasse opfører ”Folk og røvere i Kardemommeby” torsdag d. 15. februar 
fra kl. 19-21. Forestillingen er for ALLE - forældre, søskende og bedsteforældre, og vi 
håber, at se så mange af jer som muligt. Fredag formiddag vil vores elever igen 
opføre stykket kl. 10.00. Her opføres stykket for børnehaven samt andre inviterede 
friskoler. I år opføres stykket i gymnastiksalen af hensyn til pladsen. 
 

Renovering af lokaler i 2./3. og 6. klasse 
Renovering af vores to klasselokaler i 2./3. og 6. klasse påbegyndes i weekenden uge 
6 til og med uge 9. Der er tidligere udsendt en orientering om, hvad der helt konkret 
skal laves. Denne er stadig at finde på opslagstavlen på skoleintra. 
 
I uge 7 rykker 2./3. klasse op på 1. sal hos 4./5. klasse. Vores 4./5. klasse arbejder 
med musical, og lokalet er således ledigt.  
I uge 9 (efter vinterferien) rykker 2./3. klasse i 7. klasse og 6. klasse rykker i 8./9. 
klasse. Vores 7.-8. klasse er i arbejdspraktik og 9. klasse skriver projektopgave. Vi har 
således 3½ uge til at få vores to lokaler færdige, hvilket vi mener, er realistisk. 
 
Jeg vil gerne allerede nu sige tak til alle de forældre som har sagt ja til at hjælpe til 
med renoveringen. Det er rigtig dejligt med jeres opbakning. Det er et projekt, som 
uden tvivl kommer til både elever og ansatte til gavn, og vi er sikre på, at det er den 
helt rigtige prioritering. 

 
Lejrskole uge 14 
I dag blev vores rejsemål for lejrskolen offentliggjort til morgensamlingen. Ved hjælp 
af Google Maps zoomede vi ud fra Tømmerup Fri- og efterskole (v. Kalundborg) for 
på denne måde at vise, hvor stedet ligger. Ja, vi skal til Sjælland, og vi påbegynder 
den nærmere planlægning efter vinterferien. I skal nok høre nærmere, men nu er 
rejsemålet kendt, og flere elever har allerede sagt: ”Fedt, vi skal over to store broer” 
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. Lad mig for god orden skyld skrive, at lejrskolen er for alle klasser, og alle klasser 
deltager alle fire dage på lejrturen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Morgener 
Vi er glade for vores hyggelige morgener på Gregers Krabbe. Det er også rart, at vi 
ind imellem kan nå at tale med forældre, der har noget på hjerte. Dog vil vi i den 
kommende tid være mere præcise ift. at gå til morgensamling kl. 8.05. Krabben 
lukker kl. 8.00, og det er vigtigt, at vi som personale kommer op til eleverne, og får 
skabt en god og rolig start på dagen.  

 
Medarbejdernyt 
I ugerne 7, 9, 10 og 11 får vi Kim Svensson i praktik som pedel. Vi glæder os over, at 
vi af og til kan få tilført nogle ekstra ressourcer, så vi kan få mange af vores ønsker 
ført ud i livet. Tag godt imod Kim når tid er. 

 
 
Arrangementer 
 
Februar 
Uge 7 
Hele ugen:   Musical 4.-6. klasse 
Torsdag d. 15. februar:  Musicalforestilling kl. 19.00-21.00 
 
Uge 8 
VINTERFERIE 
 
Uge 9 
7.-8. klasse Arbejdspraktik hele ugen. 
9. klasse projektopgaver hele ugen. 
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Rengøringshold uge 7 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

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 


