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Vi har netop taget hul på den sidste officielle vintermåned. 

Månedsbrevet for januar har ladet vente på sig, men nu må og 

skal det altså skrives. Der er sket mange spændende ting i den 

forgangne måned og vi har – som altid – spændende 

begivenheder i vente forud. Jeg vil forsøge at orientere jer alle så 

godt som muligt. 

 

Åbent hus-arrangement 

Onsdag d. 16. januar afholdte vi åbent 

hus-arrangement for interesserede 

familier. Der kom 5-6 familier, og mit 

indtryk var, at vi fik beskrevet og 

orienteret om værdierne og dagligdagen 

på Gregers Krabbe så godt som muligt.  

Der er allerede kommet en enkel 

indmeldelse som følge heraf. Ellers er 

vores mål at hjælpe familier i 

nærområdet til at træffe deres valg 

omkring daginstitution og skole på det 

bedste mulige grundlag. Vi er glade for at få muligheden for på 

meget personlig vis, at kunne fortælle om vores fantastiske sted. 

 

Antimobbestrategi og trivselsmåling 

Skole og SFO er nu færdige med udarbejdelsen af vores 

antimobbestrategi. Denne er til endelig godkendelse på 

kommende bestyrelsesmøde d. 6/2. Herefter vil I kunne orientere 

jer i den på vores hjemmeside, og muligvis også på forældreintra.  

 

Det er været et rigtig spændende og stort arbejde. Det har givet 

anledning til mange gode og interessante samtale medarbejderne i 

mellem. Og vi har en tro på, at vi i arbejdet har fået en større og 

mere ensrettet forståelse for, hvordan mobning forebygges og 

håndteres i praksis. Vi har i processen inddraget bestyrelsen, som 

har givet deres input som forældrerepræsentanter. Vi kunne også 

have valgt en lidt mere åben proces, hvor alle forældre blev 

inddraget. Dette kan muligvis komme på tale ved årlig redigering 

i vores antimobbepolitik. Vi synes selv, at vi har fået udarbejdet 

en god vejledning som arbejdsredskab i vores dagligdag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremadrettet har vi valgt at foretage én trivselsmåling halvårligt 

forud for vores nye indførte halvårlige trivselsdage. I løbet af 

februar og begyndelsen af marts vil alle elever på den ene eller 

anden måde indgå i vores trivselsmåling vedr. undervisning, 

sociale relationer samt fysiske rammer i skolehverdagen. 

Resultatet forventer vi at have klar i slutningen af marts måned, 

og I vil naturligvis blive gjort bekendt med resultatet. 
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Lejrskole 

Alle elever på friskolen skal på lejrskole d. 9.-12. april (uge 15).  

I år skal vi til…  

Grenå 
Vi har lejet Lærkereden, som er en lejrskole som tilhører 

Danmarks folkekirkelige søndagsskoler. I kan læse om stedet og 

se billeder på www.laerkereden.org 

 

Tine, Nanna og Lars er i lejrskoleudvalget, og vil i samarbejde 

med de øvrige medarbejdere udarbejde et spændende program. I 

hører nærmere ultimo februar/primo marts. 

 

Studietur i 8./9. klasse fra skoleåret 2019/20 

Vi har, efter længere tids drøftelse i 

medarbejdergruppen, på store forældremøder 

samt i bestyrelsen, besluttet at ændre 

konceptet for vores nuværende sprogrejser. 

 

Fra skoleåret 2019/2020 ændrer sprogrejserne 

navn til studieture. Formålet med ændringen 

er at sikre en større og bredere faglighed hvor 

alle fag i princippet kan komme i spil. Der 

gennemføres én studietur af 5 dages varighed 

pr. skoleår med 8./9. klasse som deltagere. 

Turen i 7. klasse sløjfes.  

Vi har drøftet turen i 7. klasse en del frem og 

tilbage. Både med forældre og med 

bestyrelsen. Der sker i forvejen meget i 7. klasse, og vi synes 

godt, at det må være et privilegium at være de ældste elever på 

skolen. Alle elever på Gregers Krabbe deltager i en årlig lejrskole, 

og vi synes generelt, at vores elever kommer på mange ture. Dette 

er nogle af bevæggrundene for vores beslutning.  

 

Destinationerne for de kommende to års studieture planlægges to 

år frem. Dette fordi vi gerne vil kunne gøre reklame for vores 

studieture PR-mæssigt. Vi er netop ved at undersøge kommende 

destinationer, og vi lægger op til, at studieturen i næste skoleår 

bliver placeret i uge 39 (ultimo september 2019). Egenbetalingen 

vil blive mellem 3000-3500 kr. Det endelig beløb skal besluttes i 

økonomiudvalget i den nærmeste fremtid. 

 

Den tætte dialog og kommunikation 

Vi gør hver eneste dag vores bedste for at være i tæt dialog med 

jer som forældre. Vi vil rigtig gerne den tætte dialog, og vi 

oplever også, at I som forældre sætter pris på den korte vej til os 

som medarbejdere. Vi vil gerne være kendt for at være tæt på 

vores forældregruppe. Og vi skylder jer en stor tak for den tillid, 

nysgerrighed og forståelse, som vi dagligt bliver mødt med. 

 

Jeg har som skoleleder ligeledes et ønske om at være tæt på både 

børn og forældre. Jeg har i denne sammenhæng behov for på 

konstruktiv vis at gøre opmærksom på, at mange ting først og 

fremmest bør drøftes med jeres barns klasselærer eller øvrige 

lærere for jeres børn afhængigt af, hvad henvendelsen drejer sig 

om. 
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Jeg står altid til rådighed i det omfang I – og jeg selv - finder det 

nødvendigt. Jeg har de seneste måneder oplevet en mærkbar 

stigning i henvendelser på sms, telefonopkald, sociale medier mv. 

fra forældre vedr. mange forskellige ting.  

 

Jeg vil gerne, at I som forældre primært 

benytter forældreintra til den skriftlige 

kommunikation. Det er et personligt ønske fra 

min side på egen vis at kunne vælge arbejdstiden til og fra. Vel 

vidende at der kan være situationer, hvor det er nødvendigt at 

kontakte mig. Jeg håber på jeres forståelse.   

 

Feber og snottede næser 

Vinteren har ramt os med frost og sne. Som mulig følge heraf har 

vi også været ramt af feber og snottede næser. Både blandt elever 

men også blandt personale. Vi har haft en del skemaændringer 

siden jul. Sygdom kommer aldrig belejligt, og det forsøges i 

videst mulig udstrækning at få indkaldt den samme vikar til at 

dække flere dage i træk en medarbejder er syg. Der ligger altid 

vikarplaner, og eleverne skal generelt set have ros for deres 

arbejdsindsats vikardækningen taget i betragtning. 

 

Krabben – uge 8 

Der vil blive sampasning med børnehaven for Krabbe-børn i uge 

8. Dette grundet et meget få antal tilmeldinger. Skolen vil således 

være lukket hele uge 8, og alle Krabbe-børn skal afleveres og 

afhentes i børnehaven. 

 

 

Skolefest 

Årets skolefest er netop afviklet på gennemført vis. Vores elevråd 

var med til at vælge årets tema: DISNEY!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som traditionen foreskriver, var de fleste fremmødte elever klædt 

ud på kreativ vis – og medarbejderne ligeså. Årets store nyhed var 

diskotek med DJ Lua. Der var plads til dansekonkurrencer, 

røgmaskine og skumsprøjt (eller noget lignende). Herudover var 

der Just dance, spillehygge i Krabben, quizzer samt fysiske 

aktiviteter i gymnastiksalen. 

 

Vi skylder forældrerådet og øvrige medvirkende forældre fra 1./2. 

klasse en STOR TAK for deres engagement og hjælpsomhed. Tak 

for jeres flotte udklædninger og positive indstilling til aftenen. I 

gjorde det flot! 

http://www.gregerskrabbe.dk/
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Renovering af 1. sal 
I uge 7 påbegyndes renoveringen af vores 1. sal. På de seneste tre 

store forældremøder har bestyrelsen og ledelsen fremlagt vores 

planer. Vi har nu indhentet tilbud, og har et realistisk overblik 

over økonomien. 

 

Konkret inddrages biblioteket til et gennemgående grupperum 

med adgang til to nye klasselokaler på hhv. 50 og 67 

kvadratmeter. Herudover renoveres eksisterende klasselokale i 

5./6. klasse. Sidst på foråret vil nuværende 7. klasse blive opdelt i 

to, således at vi får to grupperum. Særligt med henblik på 

læsevejledning, øvrig støtteundervisning samt til mødeafholdelse. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Der vil blive lagt nye gulve og lofter på størstedelen af 1. sal, nye 

vinduer, udsugning i alle lokaler mm. Herudover etablerer vi tre 

toiletter i det forhenværende ”thekøkken” på 1. sal. 

De praktiske foranstaltninger vil blive oplyst om løbende i den 

kommende tid. Sikkert er det at morgensamling vil finde sted i 

gymnastiksalen fra mandag i uge 7 og året ud. Vi begynder 

nedpakning af biblioteket – lige nu   

 

Der vil blive informeret mere om projektet i kommende 

bestyrelsesnyt samt på det store forældremøde i marts 2019. 

 

Stort forældremøde – Ny dato 

Det store forældremøde er flyttet til torsdag d. 14. marts kl. 19-

21.30. Dette grundet fremrykning af 7. klasses tur til Hamborg. 

Det er svært for skolelederen at være to steder på én gang. Datoen 

er ajourført i kalenderen på intra og på hjemmesiden.  

 

Skolebus uge 7+9 

Ib Sørensen vil igen være vikar for Jens i uge 7+9. Jens skal på 

ferie, og vi er glade for at kunne gøre brug af Ib. Ib kender ruten 

fra efteråret, og derfor har valget været oplagt. 

 

Musical 

Alle forældre og søskende er inviteret til premiere på årets 

musical: Svinedrengen (invitation er at finde på opslagstavlen på 

forældreintra). 

Stykket opføres af 3.-6. klasse. Grundet pladsudfordringer er vi 

nødt til at henvise alle bedsteforældre, øvrig familie og venner til 

at se vores forestilling kl. 10 fredag d. 15. februar. Her får vi 
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ligeledes besøg af alle elever på Hellum Fri.  

 

Elever i bh.-2. klasse vil ligeledes se forestillingen fredag 

formiddag i skoletiden, da forestillingen torsdag aften først er 

færdig senere på aften. Dette imødekommer vi på forespørgsel fra 

flere forældre. 

 

Besøg af tilsynsførende 

Vi får besøg af vores tilsynsførende på friskolen fredag d. 8/2. 

Lene Thorhauge vil overvære og observere undervisningen i 

udvalgte fag og klasser. Tilsynet af lovpligtigt, og har til formål at 

give en faglig vurdering af vores virke som friskole. Der 

udarbejdes på baggrund af observationerne årligt en 

tilsynsrapport. Denne gennemgås til vores generalforsamling, og 

vil blive tilgængelig på vores hjemmeside, så snart den er os i 

hænde. 

 

Første skoledag skoleåret 2019-20 

Flere forældre har spurgt om, hvornår vi på friskolen har første 

skoledag efter sommerferien. Vi starter op… 

 

Onsdag d. 14. august 2019 
 

Jeg håber oplysningen kan hjælpe til ferieplanlægningen 

 

Elevnyt 

I januar har vi fået tilgang af to nye elever. Vi byder velkommen 

til Benjamin Sørensen i 8. kl. (bror til Sebastian Sørensen i 6. kl.) 

og til Merle Høy Olesen i 5. kl. (søster til Mathilde i 8. kl.). 

 

I januar har vi officielt sagt farvel til Sarah Skjødt i 7. klasse. Her 

udover har Sebastian Jakobsen (i daglig tale Seb) sidste skoledag 

på Gregers Krabbe fredag d. 8. februar. Vi ønsker både Sarah og 

Seb det bedste fremover. 

 

Det samlede elevtal på friskolen er nu på i alt 100 elever. 

 

 

Kommende arrangementer 

 

Februar Arrangementer 

 

Uge 7 (11.-15/2) 

 

Torsdag d. 14/2 

Musical 3.-6. klasse (særskilt skema) 

 

Musicalpremiere kl. 19.00-21.00 

Uge 8 VINTERFERIE 

Uge 9 (25/2-1/3) 7./8. klasse arbejdspraktik 

9. klasse projektopgave 

 

Uge 10 7. klasse sprogrejse, Hamborg (5/3-8/3) 

Uge 11 

 

Torsdag d. 14/3 

Emneuge bh.kl.-4. klasse 

 

Stort forældremøde for ALLE kl. 19-21.30 

 

Fredag d. 22/3 Åben morgensamling i Aarestrup Kirke  

kl. 8.30-9.30 
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