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Kære Alle 

Så er det tid til ugebrev igen. Tiden flyver afsted på Gregers Krabbe. Vi er over 
halvvejs i april måned. Det er slet ikke til at følge med. Ugens ugebrev bærer præg af 
flere gentagelser fra sidste uge, men der er også lidt nyt at berette om. 
 
Lektier og fravær 
Ved fravær/senere fremmøde vil vi bede jer forældre om at skrive det i 
kontaktbogen på intra. På denne måde får alle relevante medarbejdere besked 
herom. Hvis der skrives en personlig besked til fx klasselæreren, og denne er syg, på 
kursus eller lignende mangler de øvrige medarbejdere informationen. Dette har vi 
ikke meldt ud før, men nu forsøger vi at melde en klar procedure ud. 
 
Der er en stigning i det drypvise fravær, og vi oplever desværre sjældent, at have 
alle elever i én klasse samlet. Vi har fuld forståelse for, at der en gang imellem er 
ærinder, som kun kan afvikles i skoletiden. Vi vil dog gerne henstille til, at eleverne 
har mødepligt, og at det har en betydning, at de kommer i skole. 
 
Vi vil ligeledes opfordre jer forældre til at tjekke op på lektielæsningen, og have 
tasken pakket med computer, penalhus mm.. Generelt set halter det, og vi vil så 
gerne give eleverne fuldt udbytte af undervisningen. Tak for jeres forståelse. 
 
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. 
 
Medarbejdernyt 
Vi har slået to stillinger op på jobnet.dk, som er blevet delt på vores facebooksider. 
Det drejer sig om to deltidsstillinger til et job som hhv. pedel og tysk/engelsklærer. 
Begge stillinger er med tiltrædelse fra august 2018. Tak om I vil hjælpe med at 
sprede budskabet og prikke potentielle kandidater, hvis I kender personer, som 
kunne være interesserede. 
 
Nanna er sygemeldt frem til maj måned. Anders From (Nannas mand), som også er 
lærer, vikarierer for Nanna stort set alle dage i sygeperioden. 
  

Arrangementer 
April 
Onsdag d. 25. april:  GENERALFORSAMLING 
Fredag d. 27. april: St. Bededag (FRI) 
 
Maj 
Torsdag d. 17. maj: Åbent hus arrangement kl. 16.30-18.00 
 
Tirsdag d. 22.maj til: 7. kl. sprogrejse Hamborg 
Fredag d. 25. maj 
 
Fredag d. 25. maj: 9. klasse sidste skoledag 
 
Tirsdag d. 29. maj: Forældremøde kommende børnehaveklasse kl. 16.00-17.00 
 
 
 
 


