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Forår – NU er det forår!
En våd marts har vist en flot slutspurt med tocifrede varmegrader
og flotte solskinsdage. Vi nyder de lysere morgener og de lunere
temperaturer. Foråret rummer på mange måder en forventningens
glæde om det som kommer: blomster og blade som springer ud,
græsset som snart begynder at gro, fuglesang og længere dage,
solskin og udeliv.

Vi håber på, at kunne tage nogle af de nye lokaler i brug medio
maj. Dog uden forventning om at alting er færdigt på dette
tidspunkt.
Trivselsmåling og trivselsdag
De opmærksomme forældre har set at resultaterne fra
trivselsmålingerne på samtlige klassetrin er blevet lagt på
forældreintra. Vi har nærstuderet resultaterne, og vi vurderer
faktisk, at det generelt set er nogle meget fine resultater.
Trivselsdagene i klassen d. 5. marts tog i nogle klasser
udgangspunkt i de konkrete resultater. Alle medarbejdere er enige
om, at det er en rigtig god investering med trivsel ”på skemaet”.
Det har givet anledning til nogle gode samtaler, hvor både elever
og medarbejdere er blevet klogere på flere forhold, og dette ser vi
som en stor værdi.

Ombygning 1. sal
På friskolen er vi nogle rodehoveder. Vi har meget fokus på vores
faciliteter indenfor til trods for alle forårslunerne udenfor.
Ombygningen af 1. sal er i fuld gang, og har været det i
halvanden måneds tid.
Vi øver os på at være fleksible og omstillingsparate, og faktisk
går det meget godt. Vores elever fortjener meget stor ros for at
holde humøret oppe trods trange kår i flere klasselokaler og med
mere støj, end vi er vant til. Vi følger byggeprojektet med stor
interesse, og vi er forventningsfulde omkring det endelig resultat.

Vi har blandt medarbejderne drøftet, hvilke målinger der er
relevante for os. Med andre ord hvilke fordele og ulemper der kan
være ved at bruge et spørgeskema, som skal besvares digitalt.
Dette evaluerer vi på løbende, og vi har en forventning om, at vi
ikke vil måle elevernes trivsel ens hvert halvår.
Husk at I kan orientere jer i vores antimobbestrategi på vores
hjemmeside: www.gregerskrabbe.dk
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Stort forældremøde
Der blev afholdt stort forældremøde d. 14. marts i
naturbørnehaven. Tak til alle fremmødte og for konstruktive og
gode inputs til de behandlede emner på dagsordenen.
Der var mange interessante emner sat på til drøftelse. Referatet er
at finde på opslagstavlen på forældreintra.
Set i lyset af punkterne på dagsordenen, og den store relevans for
rigtig mange på Gregers Krabbe, var der få fremmødte forældre
(ca. 25). Hvad dette er et udtryk for er svært at konkludere, og
mest af alt ønsker bestyrelsen og jeg som skoleleder at fokusere
på de fremmødtes positive deltagelse og engagement for vores
sted.

Skriftlige prøver
Grundet ombygning afholdes de skriftlige prøver i 9. klasse i
Aarestrup Forsamlingshus. Elever og forældre i 9. klasse vil høre
nærmere efter påske.
I denne forbindelse har vi i første omgang brug hjælp til at sidde
vagt til de obligatoriske prøver. Det kan både være forældre,
bedsteforældre eller venner. Det drejer som om følgende dage og
tidspunkter:




Mandag d. 6. maj kl. 9-12.30 (dansk)
Tirsdag d. 7. maj kl. 9-13 (matematik)
Onsdag d. 8. maj kl. 9-10.30 (dansk)

Alligevel er det relevant at spørge ind til, hvorfor så få møder op?
- Er det fordi der mangler oplysning om afholdelsen af
arrangementet?
- Føler I som forældre jer så velinformerede, at I ikke ser
nogen grund til at møde op?
- Finder I punkterne irrelevante?

TAK om I vil skrive til Lars på forældreintra eller til mailen
leder@gregerskrabbe.dk hurtigst muligt af hensyn til
planlægningen. Hjælpen har rigtig stor betydning for, hvordan vi
kan få bemandingen til at gå op. Vi håber og tror på jeres hjælp

Gregers Krabbe er en selvejende institution, hvor I som forældre
har mulighed for at blive hørt. Vi håber, at der i forældrekredsen
er bevidsthed om dette, og at de store forældremøder netop er et
oplagt regi til at sætte emner på dagsordenen, som kan have
relevans for mange andre.
Hermed en ærlig og venligsindet opfordring til alle om at bidrage
og påvirke vores sted. Jeg hører rigtig gerne fra forældre, som har
lyst til at dele deres tanker med mig vedrørende dette punkt.

Ingen kan alt – Alle kan noget – Sammen kan vi det hele
Vi har et motto, som vi i den grad kan være stolte af. Vi lever på
rigtig mange områder op til vores motto, hvilket rigtig mange
bekræfter os i på daglig basis. Dette er vi rigtig glade og
taknemlige for. Dette er kun muligt, når vi i fællesskab stiller os
nysgerrige over for hinandens styrker og svagheder og i det hele
taget vores til tider forskellige måder at anskue tingene på.
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Det ligger mig meget på hjerte at fortælle, at vi er rige på Gregers
Krabbe. Vi er rige på nærhed, praktisk hjælp og fællesskab,
dialog, oplevelser og rigtig mange andre ting. Det er en rigdom, at
kunne være med til at forme så mange børns liv i et tæt
samarbejde med primært forældre.
Det er vigtigt, at vi værner om en fælles forståelse for, at
forskellighed er en styrke. Der er naturligvis situationer, hvor vi
må have klare retningslinjer og en fælles holdning til tingene.
Ingen tvivl om dét!
Men i det daglige i samværet med hinanden – forældre, børn og
medarbejdere, er det vigtigt, at vi gør os nysgerrige på hinandens
synspunkter og handlinger inden vi ”dømmer hinanden ude”.

Arbejdsdag flyttet til lørdag d. 15. juni
”Først den ene vej, og så den anden vej”…. Arbejdsdagen har nu
endelig fundet sin dato lørdag d. 15. juni. Hold 1-6 skal deltage,
og der er netop rundsendt en invitation til disse hold på
forældreintra. TAK på forhånd for stor opbakning. Vi har brug
for jeres hjælp, og ser frem til en god dag.
Studieture 2019-2020 og 2020/2021
Den nye struktur for studieture er forhåbentlig kendt for alle. I
forbindelse med udarbejdelsen af den nye struktur har vi valgt at
lægge os fast på destinationerne de to kommende skoleår. Dette
af hensyn til PR-værdien udadtil. Og ligeledes fordi kommende
elever i 8. og 9. klasse på forhånd bør vide, hvor studieturen går
til.

Hvad menes der helt konkret med dette?
Destinationerne er som følger:
Der menes, at vi skal tale hinanden op. Forældre og børn. Vi skal
huske på, at vores omtale af andre forældre, børn og familier har
betydning for, hvordan netop disse kan blive en del af
fællesskabet på Gregers Krabbe.
Gregers Krabbe er for dem der vil,
Dem der kan,
men også for dem som har brug for os…
Vi erfarer desværre med mellemrum, at denne forståelse er
udfordret i nogle situationer, og dette er bl.a. baggrunden for at
give det ”spalteplads” i månedsbrevet.

2019-2020 (uge 39):

Göteborg, Sverige

2020-2021:

Normandiet, Frankrig

Brugerbetalingen bliver 3000 kr. pr. elev + lommepenge. Såfremt
turen bliver billig kan det nogle år forventes, at brugerbetalingen
bliver mindre. Göteborg er eksempelvis ikke så dyr en tur.
Der vil blive udsendt information om studieturen til Göteborg for
nuværende 7. og 8. klasse i maj måned.
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Samlæsning af klasser i skoleåret 2019-20
Flere forældre er begyndt at spørge til antal klasser og eventuelle
ændringer i samlæsningerne næste skoleår. Til dette kan jeg sige,
at vi er i fuld gang med planlægningen. Få ekstra elever på
enkelte klassetrin kan betyde ændringer i vores nuværende plan.
Af samme årsag melder vi ikke noget ud endnu. Når vi ”med
sikkerhed” véd noget konkret, skal vi nok melde ud omkring
samlæsningerne. Klasselærere og faglærere bliver ikke meldt ud
før end midt i juni måned, da skemaet skal være lagt færdigt først.
Elevnyt
Vi har sagt farvel til Emilia Rolin (3. kl.) og Sofia Rolin (6. kl.).
Vi skylder pigerne og forældrene en stor TAK for deres tid på
Gregers Krabbe. Vi kommer vil at savne jer.
Vi kan byde velkommen til flere nye elever.
Sylvester Andersen i 4. kl. som begynder
mandag d. 1. april. Sylvester kommer fra
Skørping skole.
Velkommen også til familien Hamborg fra
Suldrup. Emma begynder i 4. kl. og Eddi i 2.
kl. Tag godt imod vores nye elever og
familier.
Medarbejdernyt
Velkommen til Dorthe Cebula som er barselsvikar for Mads frem
til d. 22. april. Dorthe er ligeledes vikar for Mikkel i Krabben
frem til 1. maj. Tag godt imod hende.
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