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Månedsbrev 

Som noget nyt modtager I månedsnyt for august måned. Tidligere 

har I modtaget et ugentlig nyhedsbrev fra friskolen, hvilket jeg 

har valgt at ændre på. Primært fordi ugebrevene ikke skrev sig 

selv, og fordi flere ugebreve blev kopier af hinanden. Jo, der sker 

altid meget på Gregers Krabbe Friskolen, men dog ikke altid så 

meget, at der er nyt at berette om hver eneste uge.  

 

Jeg håber, at I vil tage godt imod det nye tiltag, og at I må føle jer 

velorienterede omkring dagligdagen mv. Det er vigtigt med et 

højt – og relevant informationsniveau, og mit håb er, at et 

månedsbrev kan opfylde dette. 

 

Skoleopstart 

Vi har været i gang i lidt over to uger, og lad mig sige med det 

samme: ”Vi har fået en fantastisk skolestart”. Eleverne virker 

veloplagte og modtagelige i undervisningen. For elever i 

børnehaveklassen er der åbnet sig en helt ny verden, og de nye 

skoletasker og penalhuse bliver flittigt brugt. I de ældre klasse har 

flere stiftet bekendtskab med nye fag og klassekammerater, og 

alting er således ikke som ”det plejer”.  

 

Nye medarbejdere er allerede godt i gang med at lære elever, 

kollegaer, forældre og arbejdsgangene at kende. Der bliver gået til 

arbejdet med krum hals, og det er en fornøjelse at se og opleve, 

hvordan alle på og omkring friskolens bidrager til en positiv 

atmosfære. 

 

 

Bus-Jens og Pedel-Jens 

Jens Knudsen er tiltrådt som pedel her i august måned. Jens 

arbejder 3 dage om ugen og 15 timer i alt. Det er fantastisk at få 

tilført ressourcer på dette område, og Jens skal have stor ros for at 

gå til arbejdet med et positivt og konstruktivt sind. 

 

Som overskriften for afsnittet indikerer, har vi både en Bus-Jens 

og en Pedel-Jens. Om disse titler falder mest naturligt må vi 

erfare med tiden 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye ansættelser 

Friskolen 

Vi har ansat Jesper Christiansen fra Rold Skov Musikskole som 

timelærer. Jesper underviser 3./4. klasse i musik en enkel lektion 

om ugen. Herudover tilbyder Jesper undervisning i diverse 

instrumenter ud fra musikskolen. Undervisningen foregår onsdag 

eftermiddage. I kan få mere information på Rold Skov 

Musikskoles facebookside. 

http://www.gregerskrabbe.dk/
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SFO’en Krabben 

Mikkel Max Nielsen (20 år) ansættes i Krabben pr. 1/9-18. 

Mikkel vil være en ekstra ressource i de travle eftermiddagstimer, 

og er vellidt af både børn og kollegaer i Krabben. Mikkel 

ansættes i en midlertidig stilling frem til næste sommerferie. Tag 

rigtig godt imod ham 

 

Ny indmeldelsesblanket 

Grundet den nye persondataforordning har vi på kontoret 

udarbejdet en ny indmeldelsesblanket. Her gives der samtykke til 

flere forhold vedrørende Gregers Krabbes behandling af 

persondata. Blot til orientering. 

 

Forældreintra  

Hvis I som forældre oplever problemer med at logge på 

forældreintra bedes I henvende jer til Irene eller Lars på kontoret. 

Det er ligeledes vigtigt, at I orienterer Irene på kontoret ved skift 

af mobilnummer eller ved fejl i navne/efternavne/adresser mm. 

 

Rengøringshold 

Først og fremmest vil jeg gerne takke de personer, som har sagt ja 

til tjansen som holdledere. Det er helt afgørende, at vi har en 

person på alle hold, som strukturerer arbejdsopgaverne, og tager 

teten på, at opgaverne bliver løst. 

 

Et stort ønske fra børn og ansatte er, at vi kommer ”i bund” med 

de grønne områder. Tak om alle vil være opmærksomme herpå og 

give den ”en skalle”. 

 

Husk at det er den enkelte families ansvar at få tjekket 

rengøringsuger samt datoer for såvel hovedrengøring og 

arbejdsdag. Rengøringsholdene samt opgavebeskrivelser er at 

finde på forældreintra under menuen: Dokumenter 

Samme sted finder I arbejdsopgaverne til hovedrengøring samt 

årskalenderen. 

 

Præst/konfirmationsforberedelse i 7. klasse 

På baggrund af at vi pt. ikke har nogen præst i Aarestrup, er der 

usikkerhed om, hvornår konfirmationsforberedelserne begynder. 

Vi forventer at blive kontaktet midt i uge 36, og så snart vi ved 

noget konkret, vil det blive meldt ud til de relevante familier. 

 

Ny legeplads er et hit! 

Første skoledag var dagen hvor vi 

officielt indviede vores nye 

legeplads. Eleverne flokkes 

omkring de nye legeredskaber, og 

der er ingen tvivl om, at 

legepladsen er et hit for alle 

elever. Det er en stor glæde at se 

og opleve, hvordan børnene 

finder hinanden i nye lege, og 

deres stolthed over at kunne 

mestre balancekunsten. Som 

gårdvagter hører vi jævnligt: ”Se 

lige hvad jeg kan”, ”Se lige hvad 

jeg tør”. 

 

http://www.gregerskrabbe.dk/
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Den nye legeplads er ikke kommet til af sig selv. Der ligger flere 

års drømme, undersøgelser og forberedende arbejde bag. Jeg vil 

gerne rette en særlig tak til de personer, som på særlig vis har 

bidraget til vores nye legeplads på forskellig vis. Uden jeres hjælp 

var udgiften blevet væsentligt højere, og det var ikke sikkert, at vi 

havde en ny legeplads. Tak for jeres store indsats, og lyst til at 

engagere jer i arbejdet på Gregers Krabbe. Det har stor værdi, og 

hjælpen er højt værdsat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsudvalget (tidl. byggeudvalg) mangler folk! 
Vores arbejdsudvalg, der primært planlægger vores to 

arbejdsdage, mangler folk. Det har været de samme personer, der 

har siddet i udvalget igennem flere år, og der er således brug for 

et generationsskifte. 

Det er muligt, at være med til at definere, hvad der skal være 

arbejdsudvalgets vigtigste opgaver, og vi håber, at der er forældre 

som har lyst til at engagere sig i arbejdet. Vi har brug for forældre 

fra både daginstitutioner og friskolen. Kontakt Jens pedel (Jens 

Knudsen) eller Lars på forældreintra. 

 

Skolekreds 

Hvis bedsteforældre, naboer eller venner og bekendte til 

nuværende familier på Gregers Krabbe ønsker at følge med i 

vores dagligdag, vil vi opfordre dem til, at blive meldt ind i 

skolekredsen. 

 

Som skolekredsmedlem melder man sig aktivt ind vores 

fællesskab, og kan holde sig orienteret om, hvad der rører sig på 

flere måder. Man kan tilmelde sig vores månedsbreve via vores 

hjemmeside, man kan deltage i traditionsrige arrangementer, og 

man kan engagere sig i bestyrelsesarbejdet, hvis man ønsker at 

gøre sin indflydelse gældende her.  

Herudover bliver man officielt en ven af Gregers Krabbe og dets 

brugere, hvilket symboliserer opbakning til såvel ansatte, 

forældre, børn og elever samt lokalsamfundet. 

Tak om nuværende familier på Gregers Krabbe vil hjælpe med at 

gøre opmærksom på vores skolekreds.  

http://www.gregerskrabbe.dk/
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Man kan skrive en mail til Irene på kontoret 

(kontor@gregerskrabbe.dk) om ønsket medlemskab.  

 

Det koster 150 kr. i medlemskab pr. hustand. 

 

Beløbet kan overføres til: 

Registreringsnummer: 9218 

Kontonummer: 0001594370 

*Skriv gerne fornavn og efternavn i kommentarfeltet.  

 

Sprogrejser 

Medarbejdere og ledelse går med tanker om at ændre på 

strukturen for vores sprogrejser fra skoleåret 2019/20. Forslaget 

er blevet behandlet på udskolingens forældremøde. Formålet med 

de eventuelle ændringer er at styrke fagligheden på turene samt 

fordele turene på flere forskellige lærere. Punktet vil blive drøftet 

på det store forældremøde d. 6/11-18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommende arrangementer 

 

September Arrangement 

Søndag d. 2/9 Hovedrengøring kl. 9-12  

(hold 1-6) 

Tirsdag d. 4/9 Forældremøde mellemtrin kl. 19-21.30 

(3.-6. klasse) 

Fredag d. 14/9 Cykelsponsorløb kl. 16-20 

Mandag d. 17/9 Fotografering naturvuggestuen/børnehaven 

Tirsdag d. 18/9 Fotografering friskolen 

Fredag d. 21/9 Fredagsklub kl. 19-22 

Uge 39 (24.-28/9) Naturvidenskabsfestival (alle elever) 

 

Oktober 

 

 

Uge 40 (1.-5/10) Projektopgave 7.-9. klasse 

Mandag d. 8/10 Projektfremlæggelser 7.-9. klasse 

Tirsdag d. 9/10 Projektfremlæggelser 7.-9. klasse 

Fredag d. 12/10 Motionsdag kl. 8.10-12.00 (alle elever) 

Uge 42 Efterårsferie 

Uge 43 (22.-26/10) Sprogrejse Edinburgh 8./9. klasse/ 

Emneuge bh.klasse-7. klasse 

 

 

http://www.gregerskrabbe.dk/
mailto:kontor@gregerskrabbe.dk

