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Efterårsferien er en realitet, og kun de få tilmeldte børn i SFO’en 

kan høres bag de to døre ind til mit kontor. Ferie er altid dejlig at 

se frem til, og forhåbentlig får de fleste af os lov til, at opleve 

nogle dage med lavere tempo og samvær med dem vi holder af. 

 

Tiden flyver afsted, og vi er allerede godt inde i skoleåret 2019-

20. September måned bar præg af flere skønne oplevelser. Vi 

lagde ud med cykelsponsorløbet, hvor en flot fælles indsats fra 

elever og andre fremmødte indkasserede os rundt regnet 65.000 

kr. Elevrådet skal i ugerne efter ferien drøfte, hvad pengene 

eksempelvis kan gå til. Vi glæder os til at kunne indfri nogle af 

deres ønsker og kreative idéer. 

 

I uge 39 afviklede børnehaveklasse til 7. klasse 

Naturvidenskabsfestival, hvor årets tema var vand. Vi har 

evalueret emneugen, og generelt set var det en positiv oplevelse. 

Vi er opmærksomme på, at de yngste deltagere (og flere andre 

elever) kan blive udfordret i sådan en uge, hvor hold, lærere og 

aktiviteter er nye og ukendte sammenlignet med en normal og 

mere genkendelig skoleuge. Dette skal vejes op mod, hvordan det 

kan styrke sammenhængskraften på hele Gregers Krabbe med en 

anderledes uge. Vi skal gøre os nogle erfaringer år for år - også i 

takt med at vi er blevet markant flere elever og ansatte. 

Uge 39 var ugen hvor 8. og 9. klasse drog afsted på studietur til 

Göteborg, Sverige. Der skal lyde en stor TAK for lån af skønne 

teenagere. Spørgelysten var stor om alt var A-Z. 

Det var første gang, hvor vores ny koncept omkring studieturen 

blev afprøvet. Vi har fundet en meget stor værdi i på forhånd at 

inddrage flere fag som udgangspunkt for aktiviteterne. Ligeledes 

var skoleudveksling også en stor succes, selvom det var være 

grænseoverskridende for flere. Næste år går studieturen til 

Normandiet, og planlægningen begynder om et par måneder. 

 

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. 

http://www.gregerskrabbe.dk/
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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.   

 

Det er vigtigt, at jeres børn møder til tiden. Det halter for flere, og 

det er forstyrrende for vores fælles opstart. Tak om I vil være 

opmærksomme herpå. 

 

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 konstitueret skoleleder i perioden. 

Vikarløsninger for Nanna og Lars er meldt ud til de klasser, som 

det vedrører. 

  

 

Arbejdsdag 

Husk at hold 7-12 har skal deltage til arbejdsdagen lørdag d. 

26/10. Det er tidspunkterne i invitationen som I skal følge. 

Forældre som ikke har mulighed for at deltage vil få tildelt en 

opgave enten før eller efter arbejdsdagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 har i år ikke været tilbagemeldinger på tidligere forespørgsel. 

Det er derfor blevet besluttet, at traditionen aflyses. 

 

Skolemad 

Fra uge 43 er det igen muligt at bestille skolemad. Vi udvider med 

endnu en dag, og det bliver tirsdage og torsdage, som elever kan 

få mad på. Mads vil skrive en kort orientering på intra til jer vedr. 

betaling mm. Her er menuen for flere uger frem ligeledes at finde 

på opslagstavlen. 
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Dialog mellem skole og hjem 

Vores motto: ”Ingen kan alt – Alle kan noget – Sammen kan vi 

det hele, er meget kendetegnende for vores sted. Vi ønsker som 

samlet institution at være et sted, hvor nærhed og tryghed for 

såvel elever som forældre er en del af dagligdagen. Dette sker 

bl.a. igennem den konstruktive dialog mellem skole og hjem. 

 

Det ligger mig meget på sinde at fortælle, at jeg oplever, at de 

ansatte på Gregers Krabbe går rigtig langt for at imødekomme det 

enkelte barn og den enkelte familie. Dette sker under hensyntagen 

til øvrige forhold, som også skal tilgodeses. Med andre ord er der 

grænser for, hvor langt vi kan strække os i forskellige situationer. 

Jeg og de ansatte oplever en stigende tendens til, at der er ”snak i 

krogene” omkring vores praksis i dagligdagen, om andre børn og 

familier mv. Dette bliver vi kede af og ærgerlige over.  

 

Min opfordring er derfor, at man som forælder går direkte til den 

ansatte eller familie, som man ønsker at drøfte noget med, og ikke 

til andre forældre. Vi har et fælles ansvar som ansatte og forældre 

i at fastholde og skabe den gode samarbejdskultur på Gregers 

Krabbe. Dette skaber i sidste ende den tryghed, som børn, 

forældre, men også vi som ansatte værdsætter så højt i 

dagligdagen. 

 

 

 

 

 

 

Kommende arrangementer 

Der vil blive afviklet en ikke-forberedt brandøvelse i uge 43 eller 

44. Blot til orientering. 

 

Fredag d. 1/11:  Byen synger morgensang i Aarestrup 

Kirke kl. 8.30.9.00  

(Forældre er velkomne) 

 

Tirsdag d. 5/11: Trivselsdag med klasselærer bh.kl.-

9.kl. fra kl. 8.00-12.00. Normalt skema 

fra kl. 12.00 og frem. 

 

Lørdag d. 30/11: Juleklippedag for alle elever og  

forældre fra kl. 8.00-12.00. Husk at 

det er en obligatorisk skoledag for 

ALLE. 
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