Månedsbrev december 2020
Vi er kommet godt i gang med december måned, hvor traditionerne har iført sig nye klæder.
Julemorgensamlingerne er blevet digitale. Vi er populært sagt ”sammen hver for sig”, og efter en tid, hvor vi
ikke har været sammen, så kan dét også noget. Dog mangler vi hinandens sangstemmer og fysiske nærvær.
Det må sang, trommehvirvel og tramp igennem vægge og etager så gøre sig ud for.
Julekalenderen er også i fuld gang. Det er dejligt at kunne glæde elever med små som store begivenheder i
skolehverdagen. Vi mærker igen friskoleånden- og fællesskabet, og hvad der bør og skal gøre Gregers Krabbe
til noget specielt. Midt i julehyggen bestiller vi også noget. Skoleopgaverne og den daglige undervisning er
stadig i fokus. Blot drysset med lidt julesne.
Juleafslutning
Mandag d. 21/12 og tirsdag d. 22/12 er klasselærerdage.
Alle elever i børnehaveklasse-6. klasse har fri mandag d. 21/12 kl. 12.05.
Elever i 7.-9. klasse har fri kl. ca. 13.00, da de er til julegudstjeneste over middag.
Øvrige klasser er til julegudstjeneste om formiddagen.
Alle elever i børnehaveklasse-9. klasse har fri kl. 13.15 tirsdag d. 22/12. Vi bruger dagen
på at julehygge samt at få taget julepynt ned, ryddet op og gjort rent. Alle elever må
traditionen tro tage slik med svarende til en lille håndfuld. Vi vil gerne frabede os store
bland-selv-slik-poser for eksempelvis 20 kr. slik. Slikket er tænkt som en snack/god-bida-la-noget, og ikke noget eleverne skal spise sig mætte i.
Observationer i 1. klasse, 3./4. klasse og 7./8. klasse i januar 2021
Som en del af vores pædagogiske udvikling af vores klasserumsledelse- og strategier, vil undervisere på skift
deltage i hinandens undervisning i januar måned i få og udvalgte lektioner. Formålet er at observere hinanden
som kollegaer ud fra fælles opsatte mål for klasserumsledelsen i de nævnte klasser. Initiativet er sat i værk
som følge af efterbehandlingen af vores pædagogiske dag i oktober måned. Der bliver således observeret på
hinanden som medarbejdere og ikke på eleverne. Vi håber og tror på, at det kan hjælpe os til en endnu bedre
og styrket indsats i klasserne.
Ændringer i arrangementer
• Stort forældremøde som var planlagt til afholdelse onsdag d. 13/1-21 udskydes til afholdelse onsdag
d. 10/3-21. Det er ikke muligt for os at samles i januar, og da bestyrelsesåret er blevet udskudt
grundet en udskudt generalforsamling, giver det mere mening at afholde lidt senere på året.
• Skolefesten fredag d. 29/1-21 er aflyst. Vi lægger i stedet op til at lave klassefester senere på året. Vi
kan ikke afvikle klassefester under de nuværende retningslinjer, men vi håber på, at det kan lade sig
gøre senere på foråret. I vil høre mere herom fra klasselærerne i begyndelsen af det nye år.

•
•
•

Teaterugen for 3.-6. klasse i uge 7 aflyses i sin oprindelige form. Der vil dog stadig være tale om en
emneuge, hvor Hanne og Lisbeth, som er tovholdere, vil udnytte de digitale muligheder. I vil høre
nærmere i begyndelsen af det nye år.
Studieturen for 8.-9. klasse i uge 12 er under overvejelse. Der er sendt særskilt besked ud til
forældrene på årgangen.
Lejrskolen i uge 21 afventer vi med at tage stilling til. Det kan dog ikke udelukkes, at der vil
forekomme ændringer, og at vi muligvis bør dele os op. Vi må se, hvad tiden bringer os.

Sikker skolevej for skolebusbørn (rute 363 fra Sønderup og Suldrup om morgenen)
Bestyrelsen har arbejdet intenst på at få kabalen til at gå op i forbindelse med ændringerne for
skolebuskørslen fra det nye år. Vi afventer endnu svar fra Nordjyllands Trafikselskab om, hvorvidt rute 363
fremadrettet kan vende forbi Aarestrup Kirke og forsamlingshuset, og sætte skoleelever fra Gregers Krabbe
af her. På denne måde undgår vi, at eleverne skal krydse Haverslevvej, og vi sikrer derved en mere sikker vej
til skole. Fra det nye år vil lærere på skift stå klar kl. 07:51 ved busstoppestedet, og følge eleverne over vejen
og op til friskolen. Vi håber naturligvis, at busstoppestedet kan rykkes som førnævnt, men vi afventer fortsat
svar. En alternativ løsning er at oprette en skolepatrulje. Dette vil vi vurdere behovet for på et senere
tidspunkt i det nye år.

I ønskes alle en dejlig juletid.
Julehilsner
Lars Overgaard
Skoleleder, Gregers Krabbe

