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Kære Alle 

I skrivende stund holder friskolen vinterferie oven på en travl periode siden 
juleferien. Vi kan se tilbage på en uge 7 med musical, som blev virkelig vellykket. 
Eleverne i 4.-6. klasse gjorde en fremragende indsats, og det var en fornøjelse at se 
så mange til premieren torsdag aften. Der var også mange fremmødte fredag 
formiddag, og alt i alt er både elever og forældre godt tilfredse med forløbet. I år var 
det første gange at vi tog udgangspunkt i et færdigskrevet stykke, og det har givet 
nogle gode muligheder for at være tidligt ude med forberedelserne.  
 

Renovering af lokaler i 2./3. og 6. klasse 
Renovering af vores to klasselokaler i 2./3. og 6. klasse går nu ind i sin sidste fase. I 
uge 9 poleres gulvende og tavler, borde mv. sættes ind, og vi regner således med at 
have to nye lokaler klar fra uge 10. 
 
I uge 9 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. 9. klasse har fortrinsret 
til flere grupperum i uge 9. 
 
Jeg vil gerne allerede nu sige tak til alle de forældre, som har hjulpet til med 
renoveringen. Det er rigtig dejligt med jeres opbakning. Det er et projekt, som uden 
tvivl kommer både elever og ansatte til gavn, og vi er sikre på, at det er den helt 
rigtige prioritering. 

 
Lejrskole uge 14 
I uge 6 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. Lad mig for god ordens 
skyld skrive, at lejrskolen er for alle klasser, og alle klasser deltager alle fire dage på 
lejrturen.  
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Mandag d. 26/2 tager Tine og jeg derover for at inspicere stedet, således at vi kan 
komme videre med den praktiske planlægning af lejrturen her på skolen. 
 
I vil snarest modtage et informationsbrev omkring lejrskolen. Jeg kan for god ordens 
skyld informere jer om, at I vil blive opkrævet 300 kr. pr. barn med skolepengene i 
marts måned for lejrskolen. Der ydes ikke søskenderabat i forbindelse med lejrskole. 
 
Hvis der er elever (der mod forventning) ikke deltager i lejrskolen skal I selvfølgelig 
nok få pengene retur. Ret gerne henvendelse til klasselæreren eller Lars, hvis der af 
forskellige grunde er usikkerhed omkring et barns deltagelse. 
 

Morgensamling 
Vi er glade for vores hyggelige morgener på Gregers Krabbe. Det er en fantastisk 
måde at starte hver eneste skoledag sammen på med sang og samvær på kryds og 
tværs af alder. 
Jeg vil gerne opfordre elever til større punktlighed ift. at møde til tiden om 
morgenen. Siden årsskiftet er flere og flere elever begyndt at komme for sent, og 
det skaber en uro for alle, at elever kommer dryssende 5-10 minutter efter fælles 
opstart. Tak for jeres forståelse. 

 
Medarbejdernyt 
Det var planen, at Kim Svensson skulle i 4 ugers praktik som pedel fra uge 7. Han har 
fået fast arbejde, hvorfor praktikforløbet er blevet aflyst. Jeg arbejder atter på at få 
en pedelmedhjælper herud. I vil høre nærmere, når der er nyt. 

 
Arrangementer 
 
Februar 
Uge 9 
7.-8. klasse:  Arbejdspraktik hele ugen. 
9. klasse:    Projektopgave hele ugen. 
 
Marts 
Uge 10 
Mandag d. 5/3:  Projektfremlæggelser 9. klasse 
 
Uge 11 
8. klasse:   Introkursus hele ugen 
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Uge 12 
Onsdag d. 21/3: Stort forældremøde for ALLE forældre på Gregers 

Krabbe kl. 19-21. 
Fredag d. 23/3: Åben morgensamling på friskolen kl. 8.10 
 
Uge 13 
PÅSKEFERIE 
 
 

Rengøringshold uge 9 
 

 
 

 

 
 

 
 

Holdleder Børn Børnehave/ 
vuggestue, 
klasser 

Kontaktinfo Uge 

8.Anne 

Mette 

BH/V 

Freya, Jonas, Lucca, 

Josva, Ruben 

Birka 

Jonathan, Aviaja 

Natasja, Thea 

Emelie, Mai,Cilje 

Ibber 

Ludvig 

Ida 

Agnes 

6,5,3, 

1, BH 

V 

2 kl, BH 

2 kl, bh kl. 

BH,BH,V 

BH 

V 

V 

BH 

AnneMette 20467274 Marcel 22968140 

 

Lise 30226356, Erik 21138675 

Karin 61651972, Thomas 20168373 

Janni 51158609, Kenneth 21605359 

Chalotte 60617802 Jonathan 27926346 

Lene 23234118, Peter 50777642 

Malene 20293583og Casper 61659956 

Nanna 21434281 og Nicki 20233831 

Line 60883482 Rune 40945625 

9, 

22, 

33, 

47 


