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Kære Alle 
Vi er næsten halvvejs i marts måned, men når vi ser og mærker naturen i disse dage, 
synes foråret at lade vente på sig lidt endnu. Snevejret har givet anledning til tur på 
kælkebakken, sneboldkampe, fremstilling af snekager, snemænd mm. Hver årstid 
har sin charme, og til morgensamlingerne vil vi forsøge at synge foråret frem. Vi 
håber, at det hjælper de kommende par uger. 
 
Den seneste tid 
I uge 9 var 7. og 8. klasse i arbejdspraktik. Nanna og Brian har besøgt alle elever på 
de respektive arbejdspladser. Det har været sjovt og lærerigt for vores elever, at 
stifte bekendtskab med arbejdsmarkedet inden for de forskellige erhverv, som de 
har været i arbejdspraktik i. 
Brian og Nanna er kommet retur fra virksomhederne med stor ros. Først og 
fremmest for nogle seriøse og pligtopfyldende elever, men også fordi skolens lærere 
aflægger besøg, og har en dialog med såvel elever som arbejdspladser undervejs i 
forløbet. Dette har vi fundet ud af, ikke er en selvfølgelighed ift. offentlige skoler, og 
dette tager vi som et positivt skulderklap. 
 
Vores elever i 9. klasse skrev i uge 9 projektopgave, og fremlagde projekter og 
produkter mandag i denne uge (uge 10). Det har både været en positiv proces og 
nogle fine resultater. 
 
I uge 10 har vi haft besøg af sundhedsplejen, som har haft børneundersøgelser af 
vores elever i bh.klasse og 1. klasse. Det er gået godt, og de fleste elever synes, at 
det har været spændende, at skulle ”på besøg” hos sundhedsplejersken. 
 
Skolehjemsamtaler er også blevet afholdt. På vegne af deltagende lærere vil jeg 
gerne takke for jeres positive respons. Det betyder rigtig meget, at I er åbne og 
ærlige. Når forældre og elever er glade, må vi lykkes med noget, og det har i høj grad 
været den oplevelse, som medarbejderne er gået hjem med efter samtalerne. 
I må altid komme med stort som småt. Vi holder gerne samtaler løbende, hvis der 
skulle opstå et behov. 
 
Nye lokaler taget i brug 
Vores renoverede lokaler i 2./3. og 6. klasse blevet taget i brug i denne uge. Hold da 
op en positiv forskel! Maling, nye lofter, ny armaturer (lamper) med LED-lys lysner 
virkelig lokalerne op.  
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Mandag d. 12. marts leveres nye borde og stole til hhv. 2/3. klase og 4./5. klasse. 
Når møblerne er sat ind, skal vi nok tage et par billeder og vise dem på Facebook. 
Alternativt er I allesammen velkomne til at kigge ned i lokalerne, så I selv kan se og 
mærke den positive forskel. 
 
Jeg har behov for at ytre en stor TAK til alle dem, som har hjulpet til med 
renoveringen. Uden forældrehjælp ville projektet ikke være lykkes. Det er 
simpelthen så flot et stykke arbejde, og processen har været ovenud positiv ud fra 
de tilbagemeldinger, som jeg har fået. 
 
En særlig TAK til Rasmus Pedersen (Ida 5. kl./Signe 6. kl.) og Kjeld Østergaard 
(Katrine 7. kl.) I har været tovholdere på projektet. Jeres hjælp er meget værdsat. 
 
Tak også til: 
Lars og Marianne Wingreen, Tonni Jensen, Danny Rolin, Karsten Skriver, Jakob og 
Malene Olesen, Helle Jensen, Anna og Morten Bobach, Kurt Gjelstrup og 
Per Asp. 
Der er helt sikkert flere, som skylder at få TAK. Men dette er navnene på de 
personer, jeg med sikkerhed véd, har hjulpet til. 
 
Strejke/lockout 
Grundet sammenbrud i overenskomstforhandlingerne (OK18) er der varslet strejke 
fra lønmodtagernes fagforeninger og lockout fra Staten, KL (Kommunernes 
landsforening) og Regionerne. 
 
Hvad får det af betydning på Gregers Krabbe? 
Der er varslet strejke fra onsdag d. 4. april, og INGEN medarbejdere er omfattet af 
strejkevarslet. Det er 15% af arbejdsstyrken, der er omfattet af strejke og Gregers 
Krabbe er IKKE udtaget. 
 
Arbejdsgiverne har varslet lockout fra mandag d. 10. april, og i tilfælde af lockout ER 
Gregers Krabbe omfattet. Vi modtager som samlet institution en orienteringsmail 
fra Friskoleforeningen i næste uge. Friskoleforeningen udsender ligeledes 
standardbrev til alle forældre, og vi afventer således deres orienteringsbrev. Så snart 
vi modtager det, vil det være at finde på intra.  
 
Jeg vil dog allerede nu røbe, at skoledelen med sikkerhed vil blive hårdt ramt i 
tilfælde af lockout. Det kan være at enkelte timer vil blive afviklet, men det endelig 
overblik vil jeg få i løbet af næste uge. 
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I første omgang skal vi være glade for, at en eventuel strejke og lockout ikke får 
indflydelse på vores lejrskole. 
 
Aflåsning af skolen til drøftelse 
I den kommende tid vil vi som medarbejdere drøfte, hvorledes vi skal aflåse vores 
lokaler/skabe/skuffer efter endt skoledag. Dette skyldes flere farlige situationer, 
som er hændt over længere tid. Det skyldes ligeledes et ønske om beskyttelse af 
inventar og genstande i de enkelte lokaler, og det skyldes et ønske om at møde ind 
til ryddelige og rengjorte lokaler. 
 
Drøftelsen er ikke ny, og indtil nu har vi haft et ønske om en ”åben kultur”, hvor 
lokalerne har været tilgængelige for os alle.  
 
Helt overordnet har vi valgt at investere i et nyt låsesystem med chiplås til flere 
lokaler. Vi ønsker en større sikkerhed omkring vores skolebygning, da rigtig mange 
personer har adgang hertil. Diverse lovgivninger bl.a. omkring bevarelse af 
persondata har været afgørende ift. denne beslutning. I vil høre nærmere når 
låsesystemet er installeret, og hvad det konkret får af betydning. 
 
Stort forældremøde og ekstraordinær generalforsamling 
Onsdag d. 21. marts kl. 19-21 afholdes der stort forældremøde og ekstraordinær 
generalforsamling for ALLE forældre på hele Gregers Krabbe. Dagsordenener og 
bilag vedr. vedtægtsændringer er at finde på intra (opslagstavlen). 
 
Brand- og evakueringsøvelse tirsdag d. 20. marts kl. 9-11 
Tirsdag d. 20. marts afholdes der brand- og evakueringsøvelse på hele Gregers 
Krabbe. Vi får besøg af beredskabet, som efterfølgende vil evaluere vores nye 
brand- og evakueringsplan. 
 
Friskolen vil afholde øvelsen fra kl. 9-10.00 
Vuggestue og børnehave vil afholde øvelsen fra kl. 10-11.00 
 
Alle børn og elever vil i næste uge blive introduceret i ny evakueringsprocedure, og 
øvelsen d. 21. marts vil således ikke komme som en overraskelse. En uventet 
evakueringsøvelse formodes at finde sted i det sene forår 2018. 
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Medarbejdernyt 
Vi har ansat Mads Pedersen (27 år) fra Aalborg i en støttelærerfunktion til to elever 
på hhv. mellemtrinnet og i udskolingen. Mads er uddannet lærer fra Aalborg i 2015 
med linjefag i dansk, idræt og specialpædagogik. Vi ser frem til et rigtig godt 
samarbejde med Mads. Mads kommer fra et årsvikariat på Egense Friskole, og 
brænder for arbejdet på en friskole. Mads har første arbejdsdag mandag d. 19. 
marts, og vil deltage i årets lejrskole primo april. 
 
Elevnyt 
Marko Krebs (3. kl.) har sidste skoledag på mandag d. 12. marts. Vi ønsker Marko alt 
det bedste fremover på sin nye skole. 
 

Arrangementer 
Marts 
Uge 11 
8. klasse:   Introkursus hele ugen 
 
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 
 
April 
Uge 13 
PÅSKEFERIE 
 
Uge 14 
LEJRSKOLE 
 
 
 

 

 
 

 
 

 


