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Kære Alle 

Lyse morgener, tocifrede temperaturer, solskin og blomstrende natur. Foråret har 
taget sit indtog, og vanter, huer, flyverdragter mm. er for flere og flere elever pakket 
væk. Idræt er igen rykket uden for, og vores børn elsker at lege ude i det nu smålune 
vejr. Foråret er skønt! 
 
Lejrskole 
Vi kom i sidste uge hjem fra en fantastisk vellykket lejrskole. Igen i år har vi kunne 
strække armene og sige ”Vi gjorde det!”. Jeres børn kan simpelthen så mange ting, 
og det har været en fornøjelse at følge dem i løbet af dagene, og se hvordan de 
lykkes med mange ting. 
 
At lejrturen fandt sted på en Fri- og Efterskole oplevede vi som meget positivt. For 
indskolingen i form af samarbejde og fælles aktiviteter med deres friskoleelever. Og 
for de øvrige elever fx ift. boldspil i hallen og øvrige faciliteter. 
 
Vi har netop evalueret vores lejrskole i medarbejderflokken. Alle er enige om, at vi 
har haft en meget vellykket lejrskole. Tak for lån af jeres børn og jeres tillid til at vi 
passer godt på dem. Det er en sammentømret skoleflok vi har tilbage på friskolen og 
med mange gode oplevelser rigere. 
 
Strejke/lockout 
Grundet sammenbrud i overenskomstforhandlingerne (OK18) er der varslet strejke 
fra lønmodtagernes fagforeninger og lockout fra Staten, KL (Kommunernes 
landsforening) og Regionerne. 
 
Det er fortsat uvist om, hvorvidt en strejke eller lockout træder i kraft. På Gregers 
Krabbe vil det være elever i Friskolen der vil blive berørt. I tilfælde af at lockouten 
træder i kraft vil jeg sende en orientering til skoleforældre hurtigst muligt. Grundet 
den store usikkerhed vil jeg ikke ridse de mulige scenarier op nu. Har I spørgsmål 
vedr. dette, er I naturligvis velkomne til at kontakte mig. 
 
Klassesammensætninger skoleåret 2018-19 
Flere har henvendt sig med spørgsmål omkring klassesammensætninger næste år. Vi 
er netop i gang med planlægning af næste skoleår. Med nuværende elevtal ændres 
der ikke på klassesammensætninger. Kommende børnehaveklasse med 14 elever 
bliver en selvstændig klasse, og nuværende sammenlæste klasser er således fortsat 
sammenlæst næste skoleår. Dog med undtagelse af nuværende 7. og 8. klasse, som 
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bliver samlæst som kommende 8./9. klasse. Elevprognosen for næste skoleår siger 
pt. 101 elev. 
 
Obs: Klasselærere og faglærere meldes først ud medio/ultimo juni måned. 
 
Generalforsamling 
Jeg vil opfordre jer alle til at deltage i vores generalforsamling. Den afholdes onsdag 
d. 25. april kl. 19.00-21.00 på friskolens bibliotek. Der er mulighed for at melde sit 
kandidatur til bestyrelsen – et vigtigt og rigtig spændende arbejde. På forhånd Tak 
for opbakningen hertil. 
 
Elevnyt 
Et varmt velkommen til i Viktoria 6. klasse. Vi håber, at du og familien føler jer godt 
taget imod. 
 

Arrangementer 
April 
Onsdag d. 25. april:  GENERALFORSAMLING 
Fredag d. 27. april: St. Bededag (FRI) 
 
 
 
 

 

 
 
 


