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Vi er i slutningen af maj måned, og det giver god mening at 

forfatte et månedsbrev. Et månedsbrev der ser lidt tilbage på et 

meget usædvanligt forår. Et månedsbrev som kan berette lidt om 

tankerne for kommende skoleår. 

 

Gensynsglæde i kendte og ukendte rammer 

Gensynsglæden har ikke været til at tage fejl af forbindelse med 

elevernes tilbagekomst efter corona-nedlukningen. 

Klasselokalerne summer igen af liv med undervisning, leg og 

kammeratlige samtaler for både åbne og lukkede døre. En elev 

eller to har lidt for travlt ned ad gangen og påtager sig det største 

smil, og de hilser pænt: ”Hej Lars” (og skynder sig videre). 

Kopimaskinen får et servicetjek af serviceteknikeren samtidig 

med at en gruppe elever kommer ned ad trapperne og 

sukker: ”Endelig pause”. Hverdagen har indtruffet sig igen på sin 

egen og helt særlige måde. For ingen er vist i tvivl om, at 

hverdagen også er forandret. 

 

Nye indgange og klasselokaler, forkortede skoledage, nye 

undervisere, håndvask og hygiejne er et dagligt fokuspunkt, og 

udearealerne er fortsat delt op med klasser, der ”booker” sig ind 

på de forskellige områder. Eleverne møder forskudt, og der er 

generelt mere stille både om både formiddagen og eftermiddagen. 

Flere af de ældste elever har fået ”dybere stemmer”, mens andre 

er vokset adskillige centimeter siden marts. Elevernes udvikling 

er ikke stagneret, selvom vores samfund pludselig gik i stå. Og 

godt for det. 

 

Det er skønt at have alle eleverne tilbage, og vi er fra 

medarbejdernes side klar på at give den ”fuld gas” med god 

undervisning og gode sociale oplevelser frem til sommerferien. 

Det har været en ny tid for alle. Der skal lyde en stor tak til både 

forældre og elever for forståelse og generel positiv respons på 

vores måde at tackle situationen på. ”Sammen kan vi jo det hele”. 

 

Faciliteter 

Vi har benyttet de seneste måneder på at få opgraderet nogle af 

vores faciliteter. Vi har fået indrettet vores ene grupperum på 1. 

sal med nye lækre møbler. Vi har indkøbt nye stole og borde til 

2./3. klasse. Vi har fået renoveret to klasselokaler i stueetagen og 

vores kopirum har også fået en ordentlig overhaling. 

Det giver os fornyet energi og stolthed at kunne skabe de bedste 

rammer for både elever og medarbejdere. Det er en sand 

fornøjelse, og vi har efterhånden fået rigtig mange ting lavet på 

friskolen de seneste år. Vi har meget at takke for, og vi føler os 

privilegerede.  

 

Arrangementer 

Kalenderen er blev noget tom hvad arrangementer angår. Dette 

som følge af det gældende forsamlingsforbud på +10 personer. Vi 

vil i de kommende par uger drøfte, hvilke muligheder vi har for at 

afholde dimissionsfest Vi vil ligeledes sætte en dato for den 

traditionsrige tur til Fårup Sommerland for vores elever i 9. 

klasse. 

Der er netop indkaldt til nyt møde for forældre til børn i 

kommende børnehaveklasse. Grundlovsfesten og lejrskolen er 

som bekendt aflyst. Vi ser frem til næste skoleår, hvor vi igen kan 

afvikle disse arrangementer. 

http://www.gregerskrabbe.dk/


Månedsbrev maj 2020                                      
Haverslevvej 107-109 

Aarestrup, 9520 Skørping 
9837 3355 - 9837 5249 
www.gregerskrabbe.dk    

 

2 

 

Vi søger nye medarbejdere 

Samran er stoppet som vores rengøringsassistent. Der arbejdes pt 

på en ny løsning fra efter sommerferien. Om der bliver tale om en 

ny ansættelse eller en aftale med et eksisterende rengøringsfirma, 

er vi ved at finde ud af.  

 

Herudover søger vi en uddannet pædagog til SFO’en Krabben. 

Mathias stopper til sommer, og det er hans stilling, som vi søger 

en ny medarbejder til at besætte. 

Sidst men ikke mindst søger vi en ny underviser i engelsk og 

tysk. Stillingsopslaget er at finde på jobnet samt delt på vores 

Facebookside. Tak om i alle vil dele opslaget.  

 

Næste skoleår 

• Elevtal 

Vi havde 129 elever indmeldt d. 5. september 2019 og 

prognosen ser lige nu ud til, at omkring 120 elever vil 

være indmeldt til skolestart 2020. Vi er i fuld gang med 

planlægningen af næste skoleår, og udgangspunktet er, at 

alle klasser forbliver de samme. Vi får for tredje år i træk 

en selvstændig børnehaveklasse, hvilket vi glæder os 

rigtig meget over. 

Et fald på 10 elever vil dog kunne mærkes på økonomien, 

og derfor har vi valgt at få omdelt vores reklamer i 

Nørager, Ravnkilde, Haverslev, Suldrup, Sørup, Støvring 

og Skørping. Dette I håb om, at kunne tiltrække nogle 

flere familier til vores sted (gælder både for 

daginstitutioner og friskolen). Vi håber også, at I som 

familier vil give naboer og bekendte det ”sidste skub” til 

at overveje Gregers Krabbe. Den personlige anbefaling er 

altid den bedste.  

 

• Samarbejde med SSP (skole, sociale myndigheder og 

politi) 

Fra næste skoleår vil samarbejdet med SSP blive mere 

formaliseret. Det planlægges, at SSP-konsulenten i Rebild 

kommune vil deltage i forældremødet for 7.-9. klasse i 

august/september måned. Herudover vil SSP stå for 

foredrag og drøftelser med elever i 5.-8. klasse omkring 

regler og love i vores samfund med særligt fokus på unges 

færden på de sociale medier. 

Ligeledes vil SSP invitere forældre i de ældste klasser til 

fælles møde omkring holdningen til alkohol og rusmidler. 

Vi glæder os over at samarbejdet nu ser dagens lys. Og det 

vil på mange måder hjælpe os til på endnu bedre vis at 

leve op til vores indsatsområder, som fremgår af vores 

antimobbestrategi. 

 

• Valgfag for 7.-9. klasse 

Kommende 8. klasse har ikke valgfrihed på valgfag næste 

år. Dette skyldes indførelsen af en ny obligatorisk prøve i 

et praktisk-musisk fag i 8. klasse. På Gregers Krabbe skal 

eleverne op i madkundskab. Valgfaget bliver udbudt på 

Aars Erhvervsskoler, og der er ikke øvrige ledige pladser 

til elever i kommende 7. og 9. klasse. 

I efteråret 2020 vil elever i 7. og 9. klasse kunne vælge 

mellem ”Idræt” (Mads) og ”Træsløjd” (Aars 

http://www.gregerskrabbe.dk/


Månedsbrev maj 2020                                      
Haverslevvej 107-109 

Aarestrup, 9520 Skørping 
9837 3355 - 9837 5249 
www.gregerskrabbe.dk    

 

3 

 

Erhvervsskoler). Til foråret 2021 vil elever i 7. og 9. 

klasse kunne vælge mellem ”Kunst” (Camilla) 

og ”Motorlære” (Aars Erhvervsskoler). 

Der vil komme en beskrivelse af fagene snarest og 

eleverne skal ønske valgfag i juni måned. 

 

• Matematikvejledning 

Der arbejdes på at styrke indsatsen for elever med 

vanskeligheder/udfordringer i matematik. Det påtænkes, 

at uddanne Camilla (matematiklærer) som 

matematikvejleder fra næste skoleår og frem. 

Fra næste skoleår vil Camilla forestå støtte i matematik i 

tre lektioner om ugen. Støtten vil som udgangspunkt være 

forbeholdt elever, som i forvejen modtager støtte. Enkelte 

andre elever kan efter interne og faglige drøftelser blandt 

matematiklærerne dog også modtage støtte. På længere 

sigt er ønsket, at støtte i matematik bliver ligestillet med 

støtte i dansk. 

 

• Politikker 

Vi har benyttet corona-nedlukningen til at få formuleret et 

udkast til både rusmiddel/alkoholpolitik samt kostpolitik. 

Bestyrelsen vil drøfte disse med ledelsen og 

medarbejderrepræsentanter på næstkommende 

bestyrelsesmøde (juni 2020). 

 

 

 

 

Der er helt sikkert flere ting, som kunne fortælles om. Man skal 

dog også kende sin begrænsning. Husk at I altid er velkomne til at 

kontakte os på mail eller via telefon. Så vil vi lytte og svare så 

godt som muligt på, hvad end I måtte have på hjerte. 

 

 

”Ingen kan alt – Alle kan noget – Sammen kan vi det hele” 

http://www.gregerskrabbe.dk/

