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Jeg er netop mødt på arbejde efter en dejlig efterårsferie, og det er 

en glæde at komme tilbage på job og mærke, at børn og kollegaer 

har været savnet. Jeg bilder mig ind, at det er gengældt  

 

Smil, HIGH-FIVE og en ivrig fortællelyst fra børnenes 

side om, hvad de hver især har foretaget sig i ferien, var noget af 

det første, jeg mødte på gangen her til morgen. Det er altid dejligt 

med disse samtaler…. Nogle røverhistorier bliver det også til. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober måned erstattes snart af november, og jeg vil i denne 

måned gerne fortælle lidt om, hvad der er sket på Friskolen, og 

hvad vi har at se frem til. 

 

Projektopgave 7.-9. klasse 

Oktober måned blev indledt med projektopgaver i 7.-9. klasse. 

For de ældste elever, som har gået her i flere år, er arbejdsformen 

ikke helt ukendt, men for 7. klasse og nyere elever kan 

projektarbejdsformen være ganske ny og udfordrende på en 

positiv måde. 

 

Der er mange evner, der skal i spil i sådan en proces. Det gælder 

bl.a. samarbejde, strukturering af sit arbejde, udarbejde tidsplan, 

booking af vejledning, opretholde en god arbejdsindsats og 

tilegne sig ny viden og formulere denne på skrift samt fremlægge 

mundtligt foran ca. 30 skolekammerater. Jeg havde selv glæden 

af at være den ”eksterne” censor. Det har stor værdi for mig som 

skoleleder at dykke ned i hverdagen og få et indblik i, hvad vores 

elever arbejder med, og hvordan de dygtiggør sig 

 

Man skal ikke undervurdere vigtigheden af denne læreproces, og 

eleverne vokser i dén grad i sådan et forløb. Eleverne skal have 

stor ros for deres arbejdsindsats, og de vil i den kommende tid 

modtage skriftlige udtalelser samt en karaktér for hhv. 

arbejdsindsats, produkt og fremlæggelse. 

 

Cykelsponsorpenge 

Elevrådet har nu ”efterbehandlet” indkomne forslag til indkøb for 

indsamlede cykelsponsorpenge (51.000 kr). Følgende er blevet 

vedtaget: 

1. Indkøb af en vippe til legepladsen 

2. Indkøb af nye brusere samt lettere renovering af bruserum 

i kælderen 

3. Koldbøttestativer til legepladsen  

4. Ny støvsuger til 1. sal  

5. Nye og flere musikinstrumenter til musik 

6. Landkort til børnehaveklasse 

7. Fodbolde og nye legesager til Krabben 

 

Det har været vigtigt for personalet at inddrage børnene i 

prioriteringen af midlerne. Bente har som elevrådsansvarlig taget 

http://www.gregerskrabbe.dk/


Månedsbrev oktober 2018                                      
Haverslevvej 107-109 

Aarestrup, 9520 Skørping 
9837 3355 - 9837 5249 
www.gregerskrabbe.dk    

 

2 

 

styringen herpå, og elevrådet får stor ros for deres konkrete, 

realistiske og positive tilgang til arbejdet. Det er ikke alle børn, 

som ville prioritere en støvsuger og nye brusehoveder. 

Vi forventer at have indkøbt det meste i løbet af november 

måned. 

 

Hængepartier fra arbejdsdagen lørdag den 6. oktober 

Der skal lyde en stor tak til alle forældre, elever og 

medarbejdere som har ydet en stor arbejdsindsats på 

arbejdsdagen d. 6. oktober. En stor tak til arbejdsudvalget, som 

har koordineret opgaverne, indkøbt materialer mv. 

 

 
 

Forældre på hold 7-12, som ikke havde mulighed for at deltage på 

dagen, er blevet kontaktet enten via besked på forældreintra eller 

pr. telefon omkring hængepartier fra arbejdsdagen. Tak om alle 

forældre vil være gode til at få tjekket op. Jeres hjælp har rigtig 

stor værdi for vores sted, og det var svært for de deltagende 

forældre at nå alle opgaver på arbejdsdagen grundet fhv. mange 

afbud. 

 

Hvis I er i tvivl om ovenstående, er I velkomne til at tage kontakt 

til Lars. 

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. 

 

Uge 43 

Denne uge er lidt anderledes. Vores 8./9. klasse er på sprogrejse 

med Brian og Peter til Edinburgh, og bh.klasse-7. klasse har 

fælles emneuge, hvor lærerne har planlagt et 

entreprenørskabsforløb om FÆLLESSKAB! Alle elever skal 

arbejde i værkstederne: 

 
”Filmselskab”, ”Verdensmesterskab”, ”Venskab”, 

 og ”Madkundskab”.  ”Kreativt fællesskab”
 

Alle fem skoledage sluttes af med fællesspisning i 

gymnastiksalen. Det er et virkelig spændende forløb, hvor vi både 

arbejder med vores nye fokuspunkt: Entreprenørskab – og 
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samtidig styrker forståelsen og arbejdet med os selv og hinanden i 

det store fællesskab. 

 

Køkken 1. sal 

Vores køkken på 1. sal er blevet revet ned i efterårsferien. Det 

påtænkes at etablere toiletter efter stort ønske fra alle brugere på 

Gregers Krabbe. Se yderligere uddybning i månedsbrevet under 

”Stort forældremøde”. 

 

Stort forældremøde tirsdag d. 6. november kl. 19-21.30 

Der afholdes som vanligt et stort forældremøde i november for 

ALLE forældre på hele Gregers Krabbe. Formålet med mødet 

er at give jer som forældre indsigt i, hvad der rører sig på det 

overordnede plan. Her tænkes primært på de opgaver, som 

bestyrelse og ledelse iværksætter og påtænker at sætte i gang i 

nærmeste fremtid. Vi kan allerede nu afsløre, at vi må mødet vil 

fortælle om etablering af flere toiletter samt klasselokaler på 

friskolens 1. sal i den nærmeste fremtid. 

 

Mødet er i høj grad også tænkt som forældrenes mulighed for at 

stille opklarende spørgsmål vedrørende forskellige ting. Det er 

ligeledes muligt at få punkter på dagsordenen. Jeg vil dog gerne 

have disse punkter på skrift med en uddybning heraf senest 

onsdag d. 31/10. Dette for at være så godt forberedt som muligt, 

og for at sikre, at det har relevans for en stor del af de fremmødte 

forældre. 

 

 

Madordning 

Der er blevet lavet en spørgeskemaundersøgelse på forældreintra 

vedr. muligheden for at bestille mad udefra en enkelt dag om 

ugen. Punktet har været drøftet i elevrådet, og 73 % af 

besvarelserne ytrer positiv interesse for det. 

Der arbejdes på at få en prøveaftale i hus 

med Forsamlingshuset i Aarestrup. I vil høre 

nærmere, når det er faldet på plads. 

 

Fravær 

Der er i skoleverdenen (frie- og folkeskoler) blevet et øget fokus 

på elevfravær. Vi har som skole skærpet underretningspligt 

omkring markant fravær – når det kommer til ulovligt fravær 

(ikke ”anmeldt” fravær). 

Jeg har besluttet mig for at gøre fraværet op pr. kvartal, og ved 

fhv. højt fravær vil man som forældre modtage en kort mail med 

udregnet fraværsprocent. Beskeden er ikke ment som en løftet 

pegefinger, men en faktuel oplysning omkring fraværsprocenten. 

Det er vigtigt, at vi i fællesskab bliver bevidste omkring dette, 

således at vi som skole, og I som forældre ikke pludselig står med 

to helt forskellige oplevelser. I er meget velkomne til at kontakte 

mig vedrørende dette, såfremt I har yderligere spørgsmål eller 

kommentarer. 

 

Juleklippedag 

Jeg vil blot påminde om at vi afholder juleklippedag lørdag d. 1. 

december fra kl. 8.00-12.00. Dagen er en obligatorisk skoledag 

for elever på friskolen. Dette er vigtigt at få kommunikeret ud til 

særligt nye familier. Officiel invitation kommer senere. 
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Kommende arrangementer 

 

Oktober 

 

Arrangementer 

Uge 43 Sprogrejse Edinburgh 8./9. klasse/ 

Emneuge bh.klasse-7. klasse 

November Arrangementer 

 

Tirsdag d. 6/11 Stort forældremøde 19-21.30  

 

Fredag d. 23/11 Åben morgensamling på Friskolen 8.10-8.30 
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