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Den første vintermåned venter lige om hjørnet. Huer og handsker
er for længst fundet frem fra gemmerne. Røde kinder og næser
der løber. Duften af stearinlys og mandariner fylder gangen og
klasselokalerne. Dette er de umiddelbare indtryk af
stemningsskiftet på Gregers Krabbe i løbet af de sidste par uger.
Hver tid har sin charme, og jeg
oplever
ofte
en
genkendelighedens glæde ved
disse skift. Mange ting skifter –
vejret, udvalget af frugterne i
dagligvarebutikkerne,
vores
beklædning
og
hvilke
arrangementer og traditioner vi
holder i hævd. Fællesskabet på
Gregers Krabbe griber fat i disse
ting, og medvirker til en
stemningsfyldt ramme for vores
dagligdag.
Månedsbrevet for november indeholder forskellige informationer.
Jeg håber, at I som læsere finder indholdet relevant. Husk, at I
altid er velkomne til at kontakte Lars på kontoret for specifikke
spørgsmål.
Referat stort forældremøde tirsdag d. 6. november
Det er efterhånden nogle uger siden, at der blev afholdt stort
forældremøde. Vi havde en rigtig god aften, hvor flere nye og
spændende tiltag blev drøftet. Referatet er lagt på opslagstavlen

på forældreintra, hvor forældre, der ikke havde mulighed for at
deltage, kan orientere sig.
Der var ikke overvældende fremmøde, og man gør sig altid tanker
om, hvad dette er et udtryk for. Bestyrelse og ledelse synes selv,
at der var nogle spændende og visionære punkter på dagsordenen
og som appellerede til alle forældre på Gregers Krabbe.
Vi fik positive tilbagemeldinger fra de fremmødte, og dette bliver
udgangspunktet for vores fortsatte arbejde og tiltag.
Indesko
Vi har på medarbejdermøde besluttet, at alle elever skal tage
udendørs fodtøj af i garderoberne. Dette af hensyn til indemiljøet
og til rengøringen. Reglen gør sig gældende alle skoledage uanset
årstid.
Rigtig mange elever har i forvejen indesko med i skole. Vi vil
opfordre elever til at medbringe indesko, da gulvene kan være
kolde.
Antimobbestrategi/trivselsdag/trivselsmåling
Vi er i medarbejdergruppen på hele Gregers Krabbe påbegyndt
arbejdet på udarbejdelse af en fælles antimobbestrategi med
udgangspunkt i materialer fra Red barnet. På pædagogisk dag for
friskolen/SFO i november blev punktet behandlet. I det nye år
igangsættes en tilsvarende proces i naturvuggestuen- og
børnehaven.
Vores antimobbestrategi skal betragtes som en brand- og
evakueringsplan. Den skal indeholde tiltag der forebygger
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mobning samt en handlingsplan med mulige og konkrete
løsningsforslag, hvis mobning finder sted.

vil blive brugt som et konkret arbejdsredskab til den
fremadrettede forebyggende indsats mod mobning.

På det kommende bestyrelsesmøde vil bestyrelsesmedlemmer
(som forældrerepræsentanter) få mulighed for at bidrage til vores
foreløbige udkast. I januar vil vi gerne inddrage elevrådet, da det
er vigtigt for os, at vores elever kan bakke op om den plan og
strategi, som vi udarbejder.

Der er tale om et stort stykke arbejde, men også et meget
meningsfuldt arbejde. En fælles og formaliseret indsats kan give
os et fælles sprog og en rødere tråd i vores tilgang, og vi tror på,
at det i sidste ende kommer det enkelte barn til gode. Når trivsel
er én af vores hovedhjørnesten, bør vi også have en fælles
strategi, og det er altså dette arbejde, vi er i fuld gang med.

På baggrund af arbejdet med vores antimobbestrategi har de
ansatte på friskolen besluttet at indføre en halvårlig trivselsdag.
Der er tale om en hel formiddag med klasselærertid, hvor samtale
og dialog, casebaserede undervisningsmaterialer, film, oplæg
o.m.a. kan komme i spil.

Følgende to (formid-) dage afvikles der trivselsdage:
- Torsdag d. 29. november (2018) kl. 8.30-11.25
- Mandag d. 25. marts kl. (2019) kl. 8.30-11.25
I løbet af januar/februar 2019 vil vi ligeledes foretage en
trivselsmåling i både SFO og på friskolen. Vi håber, at dette kan
give os et reelt billede af, hvordan vores elever trives. Målingen

Hvis I har spørgsmål vedrørende ovenstående, er I altid velkomne
til at kontakte Lars.
Arbejdsudvalg
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 Lars på
forældreintra.
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Inforskærm
I aulaen på friskolen er vores infoskærm nu kommet i funktion. I
vil som forældre (og andet godtfolk) kunne orientere jer om
kommende arrangementer samt se billeder fra nyere
begivenheder. Vi har haft lidt teknisk udfordringer til at begynde
med, men nu virker det. Vi har indtil nu fået meget positive
tilbagemeldinger, og I må rigtig gerne komme med input, hvis I
har nogle gode idéer til, hvad vi også kan bruge infoskærmen til.

lærere hjælpe til med uddelingen i Haverslev, Ravnkilde, Suldrup
og Sørup.

LEGAT PÅ 30.000 KR

Tak for jeres hjælp!

har givet os tilsagn om et legat
på 30.000. kr. som bidrag til
indkøb af nye skolemøbler til
8./9. klasse. Vi kan slet ikke få armene ned! Møblerne er bestilt,
og vi kan forvente levering i uge 2-3.
Tilmelding Krabben
Tak til de mange forældre som allerede nu har tilmeldt/afmeldt
sine børn til Krabben tirsdag d. 02/01-19.
Tak om I vil skrive hvilket tidsrum jeres børn kommer i af hensyn
til vagtplanen. Langt størstedelen har skrevet K (for kommer),
men dette er svært at lave en vagtplan ud fra

GO-kartet vil ligeledes blive delt på Facebook, og vi vil sætte stor
pris på, hvis så mange som muligt vil dele vores opslag. Som sagt
er arrangementet for potentielle nye familier i både
daginstitutioner og på friskolen. Vores mål er at gøre opmærksom
på os selv og forhåbentlig få skrevet nogle børn op.

Vagter til terminsprøver i januar
Fra den 14.-18. januar afholder 7.-9. klasse terminsprøver. Vi har i
den forbindelse brug for personer, som kan hjælpe med at sidde
vagt. Tidligere år har det både været forældre, bedsteforældre og
venner af Gregers Krabbe som har tilbudt sin hjælp.
Kontakt Lars på leder@gregerskrabbe.dk eller ring på 98 37 33
40.

Gregers Krabbe slår dørene op!
Onsdag d. 16. januar slår Gregers Krabbe dørene op fra kl. 16.3018.00. Vi har fået ”Degn Grafisk” i Ravnkilde til at lave et GOkart med reklame for hele Gregers Krabbe og vores arrangement.
Disse vil blive postomdelt i hele Støvring og Skørping i løbet af
december, og torsdag d. 3. januar vil en gruppe elever samt 1-2
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Såfremt I har børn for hvem struktur og genkendelighed er vigtig,
er I meget velkomne til at kontakte klasselæreren. Hvis ikke I
allerede er blevet kontaktet af denne.
Lucia
I år er det vores 3./4. klasse, som skal gå Lucia på friskolen og i
naturvuggestuen- og børnehaven. Sæt allerede nu kryds kl. 8.009.30. Luciaoptoget begynder til morgensamling på friskolen kl.
8.10-8.30. Hernæst er der luciaoptog i daginstitutionerne.
Kontakt Brian såfremt I har spørgsmål!
Juleklippedag (henvis til invitation)
Vi afholder juleklippedag for hele Gregers Krabbe lørdag d. 1.
december kl. 8.00-12.00. Vi starter ved byens juletræ (husk at
være der til tiden, hvor julelyset bliver tændt) og det øvrige
program er fremsendt på forældreintra. Invitationen er på vej til
skolekredsmedlemmer.

Juleafslutning
Fredag d. 21. december afholdes sidste skoledag inden jul fra
8.10-13.00. Program for dagen sendes ud via forældreintra i løbet
af december måned.

Vi håber, at se så mange venner af Gregers Krabbe som muligt,
og glæder os til at julehygge og være sammen med jer alle på
kryds og på tværs.
Julekalender på friskolen
Traditionen tro afholdes der på friskolen også julekalender i år.
Hver dag til morgensamling er der en overraskelse til en klasse.
Der er som udgangspunkt én enkel tur ud af huset til alle klasser i
løbet af december, og øvrige overraskelser kan således bestå i en
enkelt juleaktivitet af kortere eller længere tids varighed.

Planlægningsdag januar
Fredag
d.
18.
januar
afvikler
medarbejdere
på
friskolen
”Planlægningsdag”.
Lærerstuderende
fra
Professionshøjskolen i Aalborg (læreruddannelsen) har sagt ja til
igen at forestå undervisningen. Vi vurderer dog, at det er vigtigt
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med forældrehænder klasser børnehaveklasse-4. klasse. Sidste år
var det også forældrene der tog gårdvagterne, og det fungere efter
sigende rigtig fint.

Kommende arrangementer
December

Arrangementer

Tak om forældre i nævnte klasse vil overveje hvorvidt de kan give
en hånd med denne dag. Skoledagen varer fra kl. 8.10-13.35.

Lørdag d. 1/12
Torsdag d. 13/12
Fredag d. 21/12

Juleklippedag kl. 8.00-12.00
Luciaoptog kl. 8.10-9.30
Juleafslutning kl. 8.10-13.00

Januar

Arrangementer

Torsdag d. 3/1
Mandag d. 14/1
Tirsdag d. 15/1

Første skoledag efter juleferien
Terminsprøver
Terminsprøver
Møde kommende børnehaveklasse
kl. 16.30-18.00
Terminsprøver
Gregers Krabbe slår dørene op
kl. 16.30-18.00
Terminsprøver
Terminsprøver
Planlægningsdag. Skoledag fra 8.10-13.35.
(lærerstuderende overtager undervisningen).
Forældremøde i Krabben kl. 16.30-18.00

Elevnyt
Vi har tre elever som stopper på friskolen med udgangen af
november 2018. Det drejer sig om Bertram (1.kl.) og Benjamin
(3.kl.) Krebs. Også Viggo Greve (3.kl.) stopper.
Vi ønsker jer alt det bedste fremover, og håber, at I kommer og
besøger os
Medarbejdernyt (JK)
Jens Knudsen (pedel) stopper officielt med udgangen af december
måned. Han er dog pt. sygemeldt.
Vi søger efter en ny pedel og afvikler samtaler medio december.
Tak om I vil sprede budskabet, om end vi allerede har modtaget
flere spændende ansøgninger.

Onsdag d. 16/1
Torsdag d. 17/1
Fredag d. 18/1
Tirsdag d. 22/1
Fredag d. 25/1

Åben morgensamling i Aarestrup Kirke
kl. 8.30-9.30
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