
 
 

Månedsbrev september 2020 
Så er der igen nyt fra Gregers Krabbe. Skoleåret går sin vante gang ligesom naturen. Sensommeren gør sig de 
sidste krampetræk, og den første efterårsmåned erstattes om lidt af den næste. Vi er rigtig godt i gang med 
skoleåret, og det er dejligt at kunne sige, at vi har fået en rigtig god opstart efter sommerferien. 
 
Naturvidenskabsfestival 
I dag var blev vores traditionsrige naturvidenskabsfestival afsluttet. Årets tema var 
”Science”. Det er blevet til spændende undervisning både på og uden for skolen. 
Cykeltur og besøg i Thingbæk Kalkminer, tur til Lille Vildmose samt en tur på Planetstien 
i Aalborg har været blandt højdepunkterne i ugens løb. I år har eleverne været opdelt 
klassevis jf. sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Det har været en rigtig god uge, 
som ikke har ladet sig begrænse væsentligt trods corona.  
 
Projektopgave: FN’s 17 verdensmål 
Der afholdes projektuge i bl.a. 7.-9. klasse i midten af november. Vi har allerede nu skudt processen i gang, 
og præsenteret året emne: FN’s 17 verdensmål.  
Vi har udvalgt fire af disse, som eleverne kan skrive om. Camilla, Nanna, Brian og Lars bliver vejledere, og vi 
glæder os rigtig meget til at hjælpe eleverne godt i gang. Vi forsøger at ”tænde” de unge menneskers 
interesse for emnet, således at det blive en lærerig proces og et godt resultat de må ende ud med i sidste 
ende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forældremøder og skolehjemsamtaler 
Meget aflyses for tiden og med god grund. Inden den markante stigning i smittetryk fik vi afviklet vores 
forældremøder. Der skal lyde en Tak til alle fremmødte. Tilbagemeldingerne fra alle undervisere har været 
positive, og det betyder også meget for os medarbejdere at ”se jer i øjnene” og møde jer. 
Vi har – modsat flere andre skole – valgt at fastholde vores skolehjemsamtaler. Det er vores holdning, at disse 
samtaler er helt centrale for jeres børns trivsel. Både fagligt og social. Vi aflyste skolehjemsamtalerne i 
foråret, og vi har vurderet, at det er vigtigt, at både forældre og børn mødes med de primære undervisere 
og er i dialog om skolegangen. Vi har ikke fået spørgende henvendelser til hvorfor vi afvikler disse. Vi vælger 
umiddelbart at tolke det som en opbakning hertil. 



 
 

Kommende arrangementer 
Cykelsponsorløbet blev som bekendt aflyst en lille uges tid inden 
afvikling. Vi har fået flere forældrehenvendelser på alternative måder 
at afholde det på. Både forældre, bedsteforældre og øvrige venner til 
Gregers Krabbe har udtrykt ønske om at indbetale sponsorater. Det 
bliver jo utrolig glade over, og det giver os positiv energi. Vi arbejder på 
sagen, og I vil modtage nærmere information herom på forældreintra 
og Facebook i løbet af næste uge (uge 40). 
 
Der afholdes MOTIONSDAG fredag d. 9. oktober. Alle elever har fri kl. 
12.05 denne dag. Skolebussen kører kl. 12.15 og Krabben har åben fra 
kl. 12.05-16.00.  
 
 
Idrætsundervisning fra uge 43 
Fra uge 43 afholdes idrætsundervisningen indendørs. Vores elever i 5.-9. klasse kører til Haverslev (HCI). 
Undervisningen vil foregå som normalt, da vi ifølge sundhedsmyndighedernes retningslinjer kan gå på 
kompromis med disse når de har et fagligt formål for øje. Dette må siges at være tilfældet. Vi vil fortsat have 
fokus på god håndhygiejne og afstand, hvor det kan lade sig gøre. 
 
Pædagogisk dag lørdag d. 3. oktober 2020 
Det pædagogiske personale på friskolen og i SFO afholder pædagogisk dag lørdag d. 3. oktober. Vi skal 
arbejde med det nye værdigrundlag og vores overordnede vision. Vi vil stille skarpt på, hvad vi selv oplever 
vi er rigtig gode til og bør fastholde fokus på. Ligeledes vil vi udfordre os selv, så vi iværksætter specifikke 
tiltag, der kan styrke de værdier, som vi kan blive bedre til at leve op til. Én ting er at formulere et nyt 
værdigrundlag. Noget andet er at forankre det – gøre det til vores eget. Det er en løbende proces, og vi 
glæder os til aktivt at tage hul på denne. 
 
Vi får ligeledes besøg af repræsentanter fra Katrinebjergskolen i Århus. Folkeskolen er kendt for at inddrage 
specialpædagogiske principper i undervisningen, og vi ønsker at lade os inspirere heraf. Det er påvist, at ALLE 
børn (specialpædagogiske behov eller ej) har positiv effekt af en undervisning, der tager udgangspunkt heri. 
Både trivselsmæssig og fagligt udbytte. Det er vores håb, at dagen kan inspirere til en mere ensartet 
klasserumsledelse i alle klasser. At vi som undervisere på Gregers Krabbe formår at rykke os derhen, hvor 
eleverne og klassen som helhed har brug for det. Vi synes egentligt, at vi gør rigtig mange gode ting i forvejen. 
Det bør dog ikke hindre os i, at ville gøre det endnu bedre. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Rebild 
Kommune deltager ligeledes. Det synes vi er rigtig dejligt, da de er vores nærmeste sparringspartner ift. 
eksempelvis klasserumsledelse. Vi må se hvad det bringer med sig. Vi er fulde af forventning og glæder os til 
dagen. 
 
 



 
 

Politikker 
I august måned oplyste vi om, at vi har fået udarbejdet en alkoholpolitik, kostpolitik samt rygepolitik. I 
opfordres som forældre til at orientere jer heri. Politikkerne er at finde på forældreintra under menuen 
”Dokumenter”. 
 
Vi behandler tingene med respekt 
Vi vil gerne gøre opmærksom på, at nogle elever er meget hårde ved skolens ting. Eksempelvis er vores telt 
igen blevet gennemhullet med en genstand, og vi oplever også at elever sparker hul på dørene o. lign.  
Vi ønsker ikke at gå i yderligere detaljer, men vi er meget opmærksomme på, at man stilles til ansvar, hvis 
man ødelægger skolens eller andres ting. Der udskrives flere regninger fra kontoret end vanligt, hvad vi helst 
ser stopper igen. Vi vil opfordre alle forældre til at tage en snak med sit barn om vigtigheden i at behandle 
hinandens ting ordentligt.  
 
TILLYKKE til årets konfirmander 
Vores elever i 8. klasse konfirmeres i Aarestrup Kirke lørdag d. 26. september. De og deres forældre fortjener 
en guldmedalje i tålmodighed. Vi ønsker jer den bedst mulige konfirmationsdag. Et kæmpe tillykke skal der 
lyde fra ALLE på Gregers Krabbe.  

 
 
 

  
 
”Sammen” – hver for sig 
Der skal lyde en tak for jeres store forståelse for, hvordan vi tackler skole- og SFO-hverdagene i disse 
coronatider. Vi oplever en stor respekt fra jeres side omkring vores tiltag, og det betyder meget for os, at I 
føler jer trygge. Husk at I altid er velkomne til at stille spørgsmål og henvende jer om stort som småt. Selvom 
den fysiske adgang er begrænset, så ønsker vi fortsat at være et skole- og SFO-tilbud, som er kendetegnet 
ved nærhed, forudsigelighed og omsorgsfulde voksne. Også selvom vi er ”Sammen” – hver for sig. 


