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Vi er allerede godt i gang med skoleåret 2019-20, og kalenderen 

skriver allerede midt september. Det har været nogle gode første 

uger, og vi oplever, at vores elever på friskolen generelt er rigtig 

glade i hverdagen. 

 

Månedsbrevet har til formål at sætte ord på, hvad der sker lige her 

og nu – at have fingeren på pulsen. Samtidig er det også en 

mulighed for at kigge lidt frem, og orientere om, hvad der sker i 

den kommende tid. 

 

Nye elever og omstrukturering 

Vi er i alt landet på 129 elever pr. 1. september. Vi kan alle være 

stolte over den store fremgang. Forældregruppen på Gregers 

Krabbe har en stor andel i, at vi får mange henvendelser. Som 

skrevet før er den bedste anbefaling den personlige, og når vi 

spørger interesserede familier, så kender de ofte flere familier, 

som har været glade for skiftet. 

Medarbejderne har helt sikkert også en stor andel i det stigende 

elevtal. Det er en hårdarbejdende medarbejderflok, som yder sit 

bedste hver eneste dag. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

For vores 4./5. og 6./7. klasser har der været noget ekstra på spil, 

da de to samlæste klasser pt. tæller 26 elever. Det er blevet 

besluttet at tilføre ressourcer i form af en opdeling i begge klasser, 

og dermed også ansættelse af endnu en lærer. 

 

Vi har været i dialog med forældregruppen omkring dette, og jeg 

vil gerne takke for et rigtig godt og konstruktivt møde. Dialogen 

er vigtig, hvorved forskellige perspektiver italesættes og drøftes. 

Vi er kommet frem til følgende beslutning (som er endelig): 

 

Vores 4./5. klasse holdopdeles, og den oprindelige beslutning 

fastholdes således. 

Vores 6./7. klasse årgangsopdeles i stort set alle fag med 

undtagelse af to historietimer og to idrætstimer. Vi ændrer altså 

vores første beslutning, hvad angår 6./7. klasse. 

 

Argumenterne for og imod bliver for omfattende at redegøre for 

her på skrift. Det forventes at argumenterne allerede kendes. Både 

ift. tidligere udsendte skriv, og fordi en stor del af forældrene i 

disse klasser deltog i orienteringsmødet, hvor vi havde fælles 

drøftelser. 

 

Der er ved at blive lagt sidste hånd på fagfordelingen samt 

skemaet. Dette forventes klar i løbet af denne uge 38. 

Holdopdelingerne foretages af lærerne i de specifikke klasser, og 

de vil således stå for denne proces. Ændringerne for 4.-7. klasse 

træder i kraft fra mandag d. 30. september. 
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Medarbejdernyt 

Ansættelse på friskolen 

Ud af over 60 ansøgere har et enigt ansættelsesudvalg valgt at 

ansætte Hanne Bjerre Bager, som ny lærer på Gregers Krabbe. 

Hanne kommer fra et skolelederjob på HellumFri, og har vist stor 

interesse for vores stilling, som i øvrigt passer perfekt på hendes 

fag samt store erfaring på mellemtrinnet. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanne er ikke valgt pga. hendes fortid fra HellumFri. På den 

korte bane kan det være et plus for de nye børn fra Hellum. 

Hanne er primært valgt på hendes faglighed og personlighed og 

hendes store hjerte og forståelse for, hvad det vil sige at arbejde 

på en friskole. Hanne vil komme til at undervise i 4.-6. klasse den 

største del af tiden, og har første arbejdsdag mandag d. 16. 

september.  

 

 

Praktikant i ”Krabben” 

Fra mandag d. 16. september og frem til juleferien får vi Sissi 

Pedersen i erhvervspraktik i Krabben. Hendes mødetider vil til at 

begynde med være 13.15-15.15 mandag, onsdag og fredag. 

Sissi er kontoruddannet, men har mange års erfaring som 

plejefamilie/mor. Hendes egne børn har gået på Skørbæk-Ejdrup 

friskole, og hun brænder for friskoletanken. Tag rigtig godt imod 

hende. 

 

Lars går på barsel 

Ved sin ansættelses start (2015) blev der indgået en aftale mellem 

bestyrelsen og Lars omkring mulighed for afholdelse af 

resterende barselsuger. I ugerne 43-48 er Lars på barsel, og Nanna 

vil som souschef blive stedfortræder. 

Der arbejdes pt. på at finde en fast vikar til såvel Lars’ som nogle 

af Nannas timer i denne periode. Berørte klasser vil få 

information, så snart den endelige løsning er faldet på plads. 

 

Hovedrengøring og arbejdsdag 

Der skal lyde en stor TAK til alle forældre, som hjalp med at få 

givet ”Gregers Krabbe” en hovedrengøring i begyndelsen af 

september. TAK til Karin Søgaard for at tage teten herpå. 

 

Hold 7-12 har arbejdsdag lørdag d. 26. oktober, og der vil 

snarest blive åbnet op for tilmelding. Generelt er det vigtigt, at 

alle forældre får sig tilmeldt/afmeldt af hensyn til planlægningen. 

Antal opgaver der kan nå at løses på dagen afhænger af antal 

tilmeldinger. Erfaringsmæssigt halter det desværre lidt, så TAK 

om I vil være ekstra opmærksomme på, at få givet svar. 
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Morgensamlinger - ændringer fra uge 43 

Først og fremmest skal vores elever have stor ros for, at de sidder 

pænt og (for det meste) stille til vores morgensamlinger. Det har 

utrolig stor værdi for vores sted og fællesskab, at vi kan begynde 

hver eneste dag samlet. 

 

I medarbejdergruppen har vi både før og efter sommerferien 

drøftet vores procedure omkring navneopråb. Før sommerferien 

blev vi enige om at fastholde proceduren, men med nu 129 elever 

vil vi gerne prøve noget nyt. Det er både elever og ansattes 

oplevelse, at det simpelthen tager for lang tid, og koncentrationen 

svigter for flere og flere elever. 

 

Derfor har vi besluttet følgende ændring fra tirsdag d. 22. oktober 

(efter efterårsferien): 

1. Alle elever går i deres klasser kl. 8.05, hvor klokken 

ringer første gang. 

2. Læreren, der skal have klassen i første lektion, går 

ligeledes i klassen, og fører protokol over eleverne. 

3. Herefter går klassen og den respektive lærer samlet ned til 

morgensamling. 

 

Morgensamlingerne vil herudover forløbe som hidtil. Den eneste 

ændring er, at navneopråb tages i klasserne. Vi glæder os til at 

prøve det af, og så vil vi løbende evaluere herpå. Og det er ikke 

en tilfældighed, at vi først foretager ændringen en tirsdag. En 

mandag morgen efter en ferie er ikke dagen for en 

strukturændring.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Gregers Krabbe har vi en tradition for i fællesskab at rejse 

midler, som kan gøre hverdagen skønnere for vores børn. Dette 

sker bl.a. ved, at en stor gruppe af forældre år for år har sagt ja til 

at give en hånd med til Aalborg Karneval. Der er allerede en 

tovholder på barsalg, men vi mangler en tovholder på 

oprydningen om søndagen. Hvem kan give en hånd med? 

 

Lidt om opgaven: 

- Man skal til mødes med et udvalg i Aalborg Karneval 

angående kontakt på de tildelte områder 

- Man skal finde ca. 25 personer til at udføre opgaven på 

dagen. 

- Vi har et område, der skal være færdig inden kl. 08.00, så 

derfor er det nødvendigt, at de første begynder kl. 06.00, 

og man er færdig med alt oprydning ca. ved middagstid. 

- Jeg ved, at der er forældre, der har været med flere gange 

før og derfor kender lidt til opgaven. 

 

Vi fik 20.500 kr. for oprydning i år og ca. 17.500 kr. for baren i 

2019. Det det nytter i HØJ GRAD! Man må selvfølgelig gerne 
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kontakte mig for yderligere spørgsmål.  Aalborg karneval 

forventer svar hurtigst muligt! 

  

Kontakt: Kristine Rathlau Bach (Magnus BH) Tlf.: 27 62 09 64 

 

Kommende arrangementer 

Cykelsponsorløb og sensommerfest 

Afholdes fredag d. 20. september. 

Invitation, tilmelding mm. findes på 

opslagstavlen på forældreintra. 

 

Naturvidenskabsfestival og studietur 

I uge 39 afvikles vores årlige 

naturvidenskabsfestival for børnehaveklasse-7. klasse.  

Se særskilt program, mødetider mm. på forældreintra. 

 

I uge 39 tager Nanna, Mads og Lars med 8. og 9. klasse på 

studietur til Göteborg, Sverige. Vi er forventningsfulde, og tror 

på, at vi får en fantastisk tur. 

 

Motionsdag 

Fredag d. 11. oktober afholder vi traditionen tro ”Skolernes 

motionsdag.” Skoledagen varer fra kl. 8.10-12.00 for ALLE 

elever. 
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