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Så er det igen blevet tid til at berette om, hvad der sker på 

friskolen. Vi har for længst taget hul på år 2020, og vi er kommet 

rigtig godt i gang. 

 

Så syng da… 
I det sene efterår valgte vi til vores 

morgensamlinger at synge en ”ugesang”. 

Dette betyder, at vi synger den samme 

sang alle fem dage i en uge til 

morgensamling. Herudover synger vi en 

sang nummer to, som skifter fra dag til 

dag.  

 

Det er en glæde for både elever og medarbejdere at opleve, 

hvordan sangene bliver lært og sunget med på. Jo længere vi 

kommer ind i en ny uge, desto højere bliver fællessangen, og 

teksterne læres ofte udenad. Dette mærkes i klasselokalerne, på 

gangene og frikvartererne, hvor flere strofer bliver sunget, eller 

hvor melodien nynnes i forskellige kroge.  

Det kan virkelig noget, når vi synger sammen, og det er dejligt at 

mærke, at ugesangen har fået en positiv virkning på denne måde. 

 

Visionsarbejde 
Der skal lyde en stor tak til alle fremmødte på det store 

forældremøde i januar. Det er både nødvendigt og meget 

meningsfuldt at inddrage forældregruppen i forbindelse med 

visionsarbejdet, som bestyrelsen og den fælles ledelse på Gregers 

Krabbe samarbejder omkring. Vores friskole fylder 15 år til 

august i år, og sikke en udvikling der er sket over alle årene. Det 

giver god mening at få ”genbesøgt” det grundlag, som friskolen 

blev oprettet på. På denne måde kommer vi til at forholde os til, 

om vi lever op til eksisterende værdigrundlag. Samtidig giver det 

også anledning til at justere der, hvor virkeligheden i dag er en 

anden.  

 

 
 

Det er hverken bestyrelsens, ledelsens eller medarbejderes ønske 

at lave radikalt om på vores værdigrundlag. Vi finder det dog 

naturligt at gå i dybden med dette, således at nuværende forældre 

og ansatte føler et medejerskab for værdierne og den fælles 

retning for både daginstitutioner og friskole. 

 

Det endelige arbejde vil blive fremlagt på generalforsamlingen i 

slutningen af april måned. 

 

http://www.gregerskrabbe.dk/
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Skolefest terminsprøver 
I januar afholdt vi årets skolefest med bondegårdstema som 

ramme. Vi havde nogle rigtig gode timer, hvor særligt 

diskoteksdans og de øvrige aktiviteter bidrog til festlighederne. 

Der skal lyde en stor tak til forældrene i 2./3. klasse, som var 

tovholdere på arrangementet. Også tak til Jonathan (far til Mai 

bh.kl. og Emily 1.kl.) for at ville lave maden. 

 

Eleverne i 7.-9. klasse havde terminsprøver i januar. For nogle var 

det allerførste gang, mens det for andre var tredje gang. Prøverne 

er en god øvelse. Både for så hvidt angår opgaveløsningen, men 

ligeledes at lære, at kunne indgå i den ramme der hedder ”prøve”, 

hvor der er nogle særlige retningslinjer, som gør sig gældende. Vi 

har positive erfaringer med også at have 7. klasse med til 

prøverne i dansk og matematik. Og i år var vi privilegerede med 

bedre lokaler sammenlignet med tidligere år. 

En særlig tak skal der lyde til Maria Nylund (Lucas 9.kl.) og 

Mette Cassøe (Tobias 3.kl./Anna 5.kl.) for at sidde vagt til 

terminsprøverne. Det var en stor hjælp. 

 

Musical 
I uge 7 arbejder vores 4.-6. klasse med musical. Hanne, Lisbeth 

og Karsten er tovholdere på emneugen, og både elever og 

medarbejdere er i stor og positiv forventning til musicalpremieren 

torsdag d. 13. februar. 

 

Invitation til både eftermiddags- og aftenforestilling er at finde på 

forældreintra. Vi håber, at mange vil bakke vores elever og 

medarbejdere op ved at komme til arrangementet.  

Sygdom 
Vinteren er højsæson for sygdom, og vi kan på ingen måde sige, 

at vi har været en undtagelse. Både elever og medarbejdere har 

ligget syge på skift af kortere eller længere perioder. Vi vil gerne 

opfordre til, at småsyge elever så hvidt muligt får en ekstra 

sygedag derhjemme, og først kommer i skole igen, når de er tip-

top friske igen. Dette af hensyn til smitte. 

 

Apropos sygdom vil vi også gerne indskærpe, at elever med 

børneorm må komme i skole, såfremt de er i behandling. Vi har 

svært ved at ”komme det til livs”, hvis børn sendes i skole uden 

behandling. 

 

Lejrskole uge 22 
Vi skal på lejrskole i uge 22. Nærmere betegnet fra tirsdag d. 26/5 

til fredag d. 29/5. Af hensyn til vejret har vi valgt at placere 

lejrskolen lidt senere på året. Vi tror på, at det giver god mening, 

og krydser fingre for dejligt forårs- eller sommervejr. Årets 

rejsemål er netop blevet afsløret over for eleverne. Vi skal til:  
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Vi har booket plads på Holmsborglejren, som er ejet af Skjern 

KFUM/K. Lejren ligger mellem Hvide Sande og Søndervig. Her 

er plads til os alle, og vi har foruden selve lejren lånt et helt 

nybygget sommerhus, som hører til lejren. På denne måde kan vi 

få værelses- og soveplanen til at gå nogenlunde op. Tine, Nanna 

og Lars er primære tovholdere på lejrskolen. I kan forvente at få 

nærmere information i slutningen af april måned. For nysgerrige 

sjæle kan I se flere billeder fra lejren på følgende hjemmeside: 

https://skjern.kfum-kfuk.dk/udlejning/holmsborg-lejrcenter/ 

 

Studietur 8. og 9. klasse 
Til næste skoleår skal 8. og 9. klasse til Normandiet i Frankrig. 

Brian, Nanna og Lars deltager på turen, og nuværende 7. og 8. 

klasse kan forvente at få information herom meget snart. 

 

Destinationen for skoleåret 2021 er ligeledes blevet besluttet. Og 

vi har besluttet, at turen går til: 

 

Liverpool, England. 

Det er altså nuværende 6. og 7. klasse, som skal med på denne 

tur. Vi tror på, at fastlagt destination for nogle kan være et 

trækplaster for at skifte til Gregers Krabbe i udskolingen. Dette er 

én af grundende til at have besluttet destinationen i god tid. 

Foruden at vi som regel får turen til en billigere pris. 

 

Tilsyn 
I uge 7 får vi besøg af vores tilsynsførende, Lene Thorhauge. Det 

er lovpligtigt for friskoler, at have tilknyttet en tilsynsførende. 

Tilsynet skal sikre, at vi lever op til gældende lovgivning på flere 

områder. Lene Thorhauge er efterhånden et kendt ansigt på 

Gregers Krabbe, og hun vil til generalforsamlingen i slutningen af 

april fremlægge hendes tilsyn samt lave en skriftlig rapport. 

 

Investering i nye møbler 
Der arbejdes på nuværende tidspunkt med ny indretning af 

gennemgangs/grupperummene på vores 1. sal. Vi ønsker at skabe 

et hyggeligt lærings- og ”hæng-ud” miljø for vores elever. 

Ligeledes kigger vi på nye skolemøbler til vores 2./3. klasse. Vi 

glæder os over, at have mulighed for at forny og forbedre 

rammerne for vores elever og medarbejdere. 

 

Elevnyt 
Vi har siden årsskiftet sagt farvel til Sylvester (5.kl.), Senia (6.kl.) 

og Sophia Jacobsen (9.kl.). Herudover har vi for nyligt sagt farvel 

til Sølve (2.kl.) og Ditlev Toft (4.kl.). Vi ønsker familierne det 

bedste fremover. 

 

http://www.gregerskrabbe.dk/
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Vi har siden årsskiftet sagt goddag til Mike Helme (6.kl.) og 

Magnus Pedersen (6.kl.). Mike kommer fra Støvring, og Magnus 

kommer fra Skørping. Vi byder jer og jeres familier varmt 

velkommen😊. 

 

Medarbejdernyt 
Der skal lyde en stor tak til Ulrich Hansen, som var barselsvikar 

for Mads i januar måned. Ulrichs indsats var utrolig værdsat, og 

han har sagt ja til at blive tilknyttet som fast vikar på friskolen. 

Dette er vi utrolig glade for. Vi siger også varmt velkommen 

tilbage til Mads, som vi har savnet.  

 

Vores pedel, Thomas Bro, har sygeorlov på ubestemt tid. Som 

erstatning har vi fået både Jens Poulsen (buschauffør) og Niels 

Jørgen Christensen. Sidstnævnte har børnebørn på Gregers 

Krabbe. Herudover har han mange års erfaring fra arbejdet som 

ejendomstekniker. Vi er meget glade for, at han vil træde til med 

en hjælpende hånd. 

 

Ingen kan alt – alle kan noget – sammen kan vi det hele 
Alle forældre skal have en stor tak for villighed til at hjælpe i 

mange forskellige sammenhænge. Både når det gælder rengøring, 

indkøb, madlavning, vagter til prøver, kagebagning osv. I det 

daglige kan det måske virke som små ting, men summen af det 

hele har utrolig stor værdi. 

Tak for jeres engagement for hele Gregers Krabbe. Det er 

værdsat! 
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