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Vi er godt i gang med juni måned, og vi har dermed taget hul på
årets første sommermåned. Vi nyder at kunne benytte vores
skønne udefaciliteter, og det giver plads til større armbevægelser.
Særligt når vi tænker på vores ombygning og det faktum at ca. 80
elever er samlet i vores stueetage.

Vi vil gerne bede jer forældre om hjælp til en grundig rengøring
af lokalerne, når håndværkerne er helt færdige. Vi har brugt

håndværkere til praktisk talt alt, og vil derfor høre, om
der er 5-10 forældre (og deres børn), som har lyst og
mulighed for, at give en hånd med. Det drejer sig primært

Ombygning af 1. sal
Ombygningen skrider fremad og det ”grove” arbejde er overstået
for snart nogle uger siden. Der er meget koordinering, og en
byggeproces er altid spændende, fordi der undervejs dukker nye
og ikke forudsete opgaver og ønsker op. Lokalerne vil blive taget
i brug efter sommerferien, så vi kan komme helt på plads.

om at tørre alle overflader af med klude og sæbevand. Jeg tænker,
at det bliver relevant i uge 25/26. I kan kontakte Lars på intra. Vi
håber på opbakning hertil.
Allerede nu skal der lyde en STOR TAK til Søren Skibber (far til
Mads i 9. klasse). Han har ydet os en stor hjælp og har været
tovholder på hele projektet. Der skal også lyde en STOR TAK til
Rasmus Vilsbøl (far til Mads i børnehaven), som har vejledt og
hjulpet os med valget af det rigtige ventilationssystem.
”Sammen kan vi det hele”
(….som vi siger)
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Rengøringshold
Til næste skoleår skal der findes nye holdledere på hvert enkelt
rengøringshold. Det tilstræbes så hvidt muligt at undgå de store
ændringer på holdene, selvom få ændringer ikke helt kan undgås.
Tak om I som forældre vil melde tilbage til mig, hvis I vil påtage
jer opgaven. Det er en forholdsvis overkommelig opgave, men
som er vigtig for at få det hele til at fungere.
I medio august måned har jeg besluttet at invitere alle nye
holdledere til et fyraftensmøde. Jeg ser et behov for mundtligt at
forklare formålet med rengøringen, og komme med gode forslag
til, hvordan det i praksis kan foregå. Dette foruden den fælles
skriftlige vejledning som også er udarbejdet og tilgængelig på
forældreintra.
Grundlovsfest, maskin- og dyrskue 2019
Der skal lyde en STOR tak til alle fremmødte til vores
Grundlovsfest. Der var rigtig mange som deltog i år, og det
glæder os medarbejdere at se, at også tidligere elever prioriterer
dagen og kommer med deres familier. Også kommende familier
havde i år valgt at deltage i arrangementet – fantastisk og stor
TAK for den store opbakning.
En særlig Tak skal der lyde til de medarbejdere og forældre som
har været særligt behjælpelige med at få planlagt og gennemført
arrangementet.

Glemte sager og oprydning i garderober
Tak om alle forældre og elever i de kommende uger vil få tjekket
efter, om man har forsvundne ejendele blandt vores glemte sager.
Glemt tøj er hængt op på trappens gelænder i aulaen. Her er alt
fra underbukser, regntøj, bamser, penalhuse mv. Efter sidste
skoledag vil alle ting blive sendt til genbrug!
Tak om alle elever og forældre ligeledes
(så småt) vil få ryddet op i garderoberne.
Vi er klar over, at der er SFO-børn som har
brug for at benytte dem frem til uge 28.
Men vintertøj, huer og lignende kan fint
afhentes og pakkes væk.
Dimissionsfest
HUSK dimissionsfesten tirsdag d. 25. juni kl. 17-20.00. ALLE er
velkomne, og det betyder rigtig meget for både elever og forældre
i 9. klasse, at mange møder op og fejrer elevernes afslutning i
grundskolen.
Programmet er at finde på opslagstavlen på forældreintra.
Gregers Krabbe har vokseværk
Gregers Krabbe har vokseværk, og vi har derfor besluttet at
oprette en klasse ekstra næste år, således at 8. og 9. klasse kører
som to selvstændige klasser. Der vil være hhv. 10-11 og ca. 16
elever i de to klasser. Vi kan ikke forsvare, at putte 26-27 elever i
den samme klasse. Samlet set forventer vi næste skoleår et elevtal
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på mellem 110-115 og med flere elever nye på øvrige klassetrin.
Med andre ord er der godt gang i butikken

prikke dygtige lærere med den rette friskoleånd til at ansøge,
såfremt det har interesse. Hellere i dag end i morgen!

Det er netop situationer som denne, der er årsag til, at vi ikke
melder fagfordeling ud før op til sommerferien. Den nye
fagfordeling har ligget klar siden primo maj, men skal nu laves
om, afhængigt af hvilken medarbejder vi får ansat. Skemaet må af
samme årsag også først forventes modtaget allersidst på måneden.

Tak for jeres hjælp, og tak til alle jer forældre for at omtale vores
sted så positivt! Vi får rigtig mange henvendelser fra familier,
som har hørt den gode fortælling. Forældres anbefalinger er den
bedste PR vi kan få. Tusind Tak!

Samlæsningerne for næste skoleår ser således ud:
Børnehaveklasse
1. klasse
2./3. klasse (samlæst)
4./5. klasse (samlæst)
6./7. klasse (samlæst)
8. klasse
9. klasse
*Vi er med på at samlæsningerne kan give anledning til en del
spørgsmål. Måske særligt angående 6./7. klasse, hvor 7. klasse
skal have flere nye fag. Vi har løsningerne klar, og har fortalt
jeres børn herom. Vi sender en skriftlig meddelelse ud senere på
måneden, så vi kan samle mange af de vigtigste informationer.
Ny ansættelse
Vi har slået en stilling op på 0,80 % (på jobnet), og vi vil rigtig
gerne have hjælp til at dele stillingsopslaget. Opslaget er også delt
på Facebook. Vi er lidt sent ude og vil derfor opfordre jer til at

Skolebus skoleåret 2019-2020
Husk at til- og afmelde skolebus for det kommende skoleår. Jens
buschauffør vil i den kommende tid lave en busplan for
kommende skoleår. Familier som ikke bliver ”betjent” af
skolebussen, men som har et ønske om, at bussen kommer tættere
på deres bopæl er også meget velkomne til at forhøre sig til Jens.
Vi kan intet love på forhånd, men man har altid lov til at ønske.

Elevnyt
Vi har i de sidste par måneder sagt farvel til Victoria i 7. klasse og
Hugo i 1. klasse. Vi ønsker dem begge og deres familier det
bedste fremover.
Vi kan også sige VELKOMMEN Jeppe Aaen (4. kl.). Vi håber at
du og din familie må føle jer godt taget imod.
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Nye ansættelser
Børnehaveklasseleder/SFO-pædagog
Vi har ansat Majken Eline Rafn (35) i vores stilling som
kommende børnehaveklasseleder og SFO-pædagog. Majken
har erfaring fra et lignende job, og var (som øvrige ansøgere)
meget motiveret for jobbet. Vi tror på, at Majken passer rigtig
godt ind på Gregers Krabbe. Hun vil forsøge at komme på besøg i
løbet af juni måned og hilse på kommende elever i
børnehaveklassen samt børn i Krabben.
Pædagogisk afdelingsleder
Vi har ansat Tove Katrine Hald Berge som vores nye
pædagogiske afdelingsleder. Tove har 20 års erfaring med ledelse
af daginstitutioner, og hun kommer fra et lignende job i Viborg
Kommune. Vi er meget stolte over, at Tove har valgt at sige ja til
opgaven, og er sikre på, at Tove og Gregers Krabbe er gode for
hinanden.

Et glimt fra hverdagen på Gregers Krabbe
(Karsten har 1./2. klasse, og de taler om resultatet af
folketingsvalget. Flere elever er bange for om Gregers Krabbe
skal lukke, da Mette Frederiksen vil lukke op mod 100 friskoler
(ifølge børnene).
Karsten: ”I skal ikke være bekymrede. Irene og Lars har helt styr
på det inde på kontoret, og vi lukker ikke”.
Elev 1: ”Jeg tror altså, at det er Irene, der laver mest inde på det
kontor der”.
Elev 2: ”Ja, Lars han går bare rundt og spiller smart”!

Majken og Tove har første arbejdsdag d. 5. august.
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