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. Sangtitlen og udsigten over ”Septembers himmel er så blå”

markerne i Aarestrup stemmer meget godt overens. En 

sensommerdag med 25 grader, stormen Knud og nu køligere 

temperaturer vidner om efterårets indtog. Sommerjakkerne er 

skiftet ud til fordel for dynejakker, og nogle elever har endda 

fundet huer og handsker frem. 

Septembers udgang er lige om hjørnet, og I kan her læse om 

dagligdagen på Gregers Krabbe 

 

En glad elev forbi…. 

Forleden morgen blev flere medarbejdere stoppet af en elev i 

børnehaveklassen. Han fortalte med stor begejstring:  

 

”Det er bare så hyggeligt at gå i skole. Det er den bedste skole 

jeg nogensinde kunne tænke mig at gå på”! 

 
Samtalen gav brede smil og varme om hjertet. Hvor er det skønt 

at høre fra én af vore nye og yngste elever – at det er dejligt at 

være på Gregers Krabbe  

 

Hovedrengøring 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til 

at sige Tak for flot fremmøde til 

hovedrengøringsdag i begyndelsen 

af september. Rigtig mange var 

mødt frem – forældre såvel som 

børn og elever. Tak for jeres store 

indsats. Det har været skønt at 

komme tilbage på tip-top rengjort arbejdsplads.  

 

Cykelsponsorløb 

Vi kan se tilbage på et meget vellykket cykelsponsorløb. Alle 

medarbejdere vil gerne Takke for den store opbakning til 

arrangementet. Rigtig mange elever havde fundet ”jernhesten” 

eller løbeskoene frem, og alle elever og øvrige deltagere bidrog 

med sit bedste til fællesskabet og summen af penge til gavn for os 

alle. 

 

I alt blev der indsamlet 51.187 kr., 

hvilket er fantastisk flot. Efter 

cykelsponsorløbet spiste vi som noget 

nyt i forsamlingshuset, hvor der også 

blev uddelt præmier for flest runder i 

kategorierne cykling og løb.  

 

Der skal lyde en stor tak til 

forældrene i 3./4. klasse for 

planlægningen af dagen. Det er et 

stort arrangement, som skulle 

planlægges med relativ kort varsel. 

Tak for jeres bidrag og engagement – 

det har kæmpe værdi for vores sted. 

 

Vi er netop ved at undersøge, hvad vores penge skal bruges til. 

Elevrådet er kommet med en ønskeliste efter drøftelse i klasserne. 

Demokratiet skal stå sin prøve i en sådan proces, men det er 

fantastisk hvor engagerede og seriøse vores elever er omkring 
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brugen af midlerne. Vi glæder os til (forhåbentlig meget snart), at 

kunne fortælle jer, hvad vi køber for pengene.  

 

NT-festival 

Naturvidenskabsfestivalen er starten op i dag! Det er en årlig og 

tilbagevendende begivenhed, som vores elever ser frem til med 

stor glæde. I år er temaet ”Den yderste grænse”. Her er mulighed 

for at bevæge sig ud i de yderste grænser af naturen, mennesket, 

etikken og fysiske fænomener. Det handler om yderpunkter – 

malariamyggen til blåhvalen – fra varme til kulde. 

 

 

 

 

 

Indskolingen har været på sneglejagt i Rold Skov med Karsten 

Kortbuks (se billede), og mellemtrinnet på tur til Energimuseet i 

Tange. Udskolingen har arbejdet med “Jorden ryster”, hvor de har 

designet en bygning, der kan modstå jordskælv (se billede).  

Vi håber og tror på, at alle får en god og lærerig uge. 

 

Mødetid om morgenen 

Vi vil gerne påminde jer forældre om, at elever i bh.klasse-

3.klasse skal tilmelde sig vores A-modul (morgenmodul) i 

Krabben, hvis man har behov for at møde på skolen før kl. 7.50.  

 

Praktikant er stoppet 

Rebecca Mogensen begyndte i en otte ugers praktik i sidste uge. 

Rebecca har fået fast job fra dags dato, og praktikforløbet er 

således ophørt inden det rigtig nåede at komme i gang. 

Vi er glade på Rebeccas vegne, men også lidt ærgerlige på vores 

egne, da vi troede på, at hendes hjælp kunne tilføre noget meget 

positivt til Gregers Krabbe. Sådan er vilkårene, og vi ønsker 

Rebecca det bedste i hendes nye job. 

 

Motionsdag 

Fredag d. 12/10 afvikler vi traditionen tro motionsdag. Der 

kommer program ud snarest. Bemærk, at skoledagen slutter kl. 

12.00 for alle elever. Skolebussen kører én gang og efter endt 

skolegang. Krabben åbner kl. 12.00 denne dag. 

 

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. 
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Konfirmationsforberedelse i 7. klasse og minikonfirmand i 

3./4. klasse 

Der er sendt orientering ud via forældreintra vedr. 

konfirmationsundervisningen samt minikonfirmand. Husk at 

orientere jer. Jeg vil gøre opmærksom på, at friskolen ligger 

lokaler til, men ikke kan svare på spørgsmål vedr. 

undervisningen.  

 

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. 

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. 

 

 

 

Kommende arrangementer 

 

September Arrangement 

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 
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