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Kære Alle 

Sommer, sommer, sommer. Man kniber sig jo nærmest i armen og lader alle sanser 
suge til sig af indtryk. Fuglesang og køer på græs, fisketure og leg med vand i 
Krabben, medarbejdere og elever der spiser madpakker ude i det danske 
sommervejr. Vi har det altså skønt på Gregers Krabbe! 
 
Ugebrevet i denne uge vil bære præg af gentagelser fra forrige uge, men dog med et 
par nye ting. 
 
Ugebreve 
Ugebrevene skriver ikke sig selv, og de opmærksomme læsere har med sikkerhed 
noteret sig, at ugebrevene i den seneste tid er kommet drypvis, og med flere ugers 
mellemrum. Dette skyldes ikke ond vilje, men bl.a. mangel på tid. Herudover må jeg 
erkende, at der i nogle uger ikke er så meget at berette om – ”Intet nyt under 
solen”, som vi siger. Dette sideholdt med at vi har fået intra, hvor mange praktiske 
informationer ligeledes er at finde. Nogle gange kan det godt være ”dobbelt op” på 
den samme information i forskellige dokumenter. 
 
Jeg har besluttet, at jeg fra næste skoleår erstatter ugebrevet med et månedsbrev. 
Her vil jeg forsøge at samle om på den seneste tids aktiviteter og gode fortællinger. 
Jeg vil ligeledes kigge lidt frem og fortsat orientere om arrangementer og informere 
jer alle så grundigt som muligt om relevante ting. Jeg håber, at I tager godt imod 
dette. Med tiden vil jeg gerne have respons, da jeg er meget bevidst om det 
nuværende ugebrevs betydning og samlende fortælling om vores fantastiske sted. 
 
Skriftlige og mundtlige prøver i maj/juni 
Vores elever i 9. klasse har gennemført skriftlige prøver i dansk og matematik. De 
mundtlige prøver afvikles i juni måned. Af obligatoriske fag skal eleverne til prøve i 
mundtlig dansk, engelsk og naturfag. I år fik vores 9. klasse udtrukket idræt og 
samfundsfag. Vi har således hele fem lærere i gang med prøveforberedelser. Vi 
glæder os til nogle gode prøver, hvor vores elever forhåbentligt både klarer sig godt, 
og får en god oplevelse. 
 
Skemaændringer juni 
Vores elever i 9. klasse fik læseferie fra mandag d. 
28. maj. Igen i år samlæses nuværende 7. og 8. 
klasse fra d. 28. maj og frem til sommerferien.  
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Al undervisning afvikles i perioden som fagdage i samtlige fag. Vi har de seneste par 
år haft færre skemaændringer med denne model. Flere lærere har prøver med egne 
elever, men skal også ud i censorater. Ved samlæsning af 7. og 8. klasse frigives der 
ressourcer til dette arbejde, og vi kan således dække timer internt. Det skaber 
ligeledes en god mulighed i klassen for at blive rystet sammen som næste års 8./9. 
klasse. 
 
4.-6. klasse har i den seneste tid haft meget vikar i kristendom og historie. Dette 
skyldes at jeg (Lars) er på efteruddannelse. Det er ærgerligt, men den samme vikar 
er forsøgt booket til netop disse timer. 
 
Sprogrejse til Hamborg 
Vores 7. klasse vendte hjem fra en MEGET vellykket 
sprogrejse til Hamborg. Også her var sommervejret med os, 
og eleverne var nysgerrige på såvel den tyske kultur samt 
sproget. Det har rigtig stor værdi at komme af sted for særligt 
den kulturelle forståelse. Fællesskabet dyrkes uden tvivl også 
på intens vis, og det er en god sammenrystet flok elever vi 
har fået hjem igen. 
Til nysgerrige sjæle er der masser af billeder på friskolens 
Facebookside. 
 
Computer/mobiltelefoner i spisepauser 6.-7. klasse 
Vi har drøftet brugen af forskellige devices i vores spisepauser. Vi ser en tendens til, 
at mange elever i de ældste klasse isolerer sig bag skærmen. Vi har derfor besluttet, 
at disse skal pakkes væk når vi spiser. Vi orienterer eleverne på mandag. 
 
Kommende arrangementer 
Grundlovsfest: Invitation er lagt på intra, og I kan alle orientere jer heri. Vi håber 
igen i år på stor opbakning til et af vores mest succesrige arrangementer. Det er 
super hyggeligt, og naboer, venner og bekendte er også velkomne til at deltage. 
 
Arbejdsdag: lørdag d. 9. juni er der arbejdsdag for rengøringshold 7-12. 
Tilmeldingsfrist er i dag fredag d. 1. juni, og foregår via intra. Der er i dag sendt en 
praktisk besked ud omkring, hvad I med fordel kan medbringe. Husk at tjekke jeres 
indbakke på intra. 
 
Dimissionsfest: Invitationen er at finde på forældreintra (opslagstavle). Vi vil gerne 
opfordre alle forældre til at bakke op om arrangementet. Dimissionsfesten er ikke 
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kun for udskolingsforældre. Det har en stor værdi for vores afgangselever at mærke 
opbakning til markeringen af et afsluttet grundskoleforløb. Og i særlig grad hos os, 
hvor alle elever kender hinanden på kryds og tværs. Sæt allerede nu kryds mandag 
d. 25. juni fra kl. 17-20.00. 
 
Sidste skoledag: Tirsdag d. 26. juni har vi sidste skoledag. Skoledagen varer til kl. 
12.40 for alle elever. Se invitation på forældreintra (opslagstavle) 
 
Valgfag næste skoleår  
Vi har det seneste skoleår afholdt møder med Aars Erhvervsskoler for at opstarte et 
samarbejde omkring vores valgfag. Fra næste skoleår udbydes der to valgfag pr. 
halvår med Nanna, Brian og lærere fra Aars Erhvervsskoler som tovholdere og 
undervisere. 
 
Grundtanken er, at vi gerne vil prioritere en højere faglighed i vores valgfag, og en 
undervisning hvor praktiske færdigheder inddrages. Der vil halvårligt afholdes to 
hele valgfagsdage i Aars på erhvervsskolerne. De øvrige valgstimer afvikles på 
Gregers Krabbe, hvor både teori og praktiske færdigheder vil være en del af 
undervisningen. 
 
Vi tror på projektet, og synes faktisk, at det er rigtig spændende, hvad der er på 
tegnebrættet. Vores kommende 7.-9. klasse vil blive orienteret af Nanna og Brian i 
løbet af juni måned, hvor det også blive muligt at afgive ønske omkring 
valgfagstema. 
 
Reklame for 7.-9. klasse 
Vi har netop fået trykt 1000 reklamer for vores udskolingsklasser. Formålet er at 
gøre opmærksom på vores måde at køre 7.-9. klasse. Vi synes selv, at vi har et 
virkelig godt produkt, og vi har et ønske om at gøre mere opmærksom på dette.  
Alle elever i 4.-9. klasse har fået udleveret to reklamer hver, som de kan aflevere til 
naboer, venner, familie osv. Vi har behov for hjælp til uddeling i postkasser i 
følgende byer: 
 

Støvring, Suldrup, Skørping, Rebild, Mejlby, 
Nørager, Sørup, Øster Hornum. 

Tak om der er friske forældre og elever, der har lyst til at deltage i opgaven med 
omdeling. Reklamerne kan afhentes på kontoret. 
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Vores nuværende 6.-9. klasse (skønne unge mennesker) 
 
Medarbejdernyt 
Vi har ansat Peter Haslund (50 år) som primært engelsk og tysklærer fra næste 
skoleår. Peter har været bosat i Norge de seneste 10 år, og har stor undervisning 
erfaring fra både friskoler og højskoler. Peter har en uddannelsesbaggrund i engelsk 
og filosofi, og vi glæder os meget til at Peter bliver en del af holdet. 
 
Vi har ligeledes fundet en ekstra pedel til 15 timers arbejde om ugen. Vi har valgt at 
ansætte Jens Knudsen (50 år). Jens har en uddannelsesmæssige baggrund som 
blikkenslager og har gennem mange år bl.a. arbejdet som ejendomsservicetekniker 
og bygningsbetjent. Vi havde mellem 25-30 ansøgere til pedelstillingen, og vi er sikre 
på, at vi har fundet den rette mand.  
 
Elevnyt 
Nikolaj Asp (2. klasse) er stoppet på friskolen. Vi ønsker Nikolaj det bedste fremover. 
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Arrangementer 
 
Juni 
Tirsdag d. 5. juni: Grundlovs/maskin- og dyrskuefest kl. 14.30-18.00. 
 
Mandag d. 25. juni: Dimissionsfest (for ALLE) kl. 17-20.00 
 
Tirsdag d. 26. juni: Sidste skoledag (Alle har fri kl. 13.00) 
 
 
 
 
 
 

 

  
 


