
 
 

Månedsbrev februar 
Vinterferien banker på døren, og vi har nu haft de yngste elever i børnehaveklasse til 4. klasse i skole i et 
par uger. Gensynsglæden over at se hinanden var stor. Både imellem børn og imellem børn og voksne. 
Nogle er vokset, de fleste af os er blevet langhåret og på mange måder var det næsten som at starte op 
efter en sommerferie. 
  
Jeres børn skal have stor ros. Det har været en fornøjelse at undervise dem i klasselokalerne igen, og skønt 
at se deres glæde og behov for at lege sine klassekammerater igen. Det føles naturligt og trygt at have 
startet skolen op på corona-venlig vis.  
Eleverne i 5.-9. klasse fortjener også stor anerkendelse og ros. De holder ud og arbejder generelt set meget 
tilfredsstillende. Det er fuldt forståeligt, hvis motivationen er dalende eller svingende. Vi må bare sige, at 
eleverne klarer det flot. 
 
Vi får tiden til at gå…. 
Vi har forsøgt at udnytte tiden, mens friskolen har stået tom for mennesker. Yvonne har bonet alle gulve, 
og med et tydeligt og flot resultat. Jens er i fuld gang med at sætte trolltekt plader op i 
omklædningsrummet i kælderen og flere klasselokaler og arbejdsrum er blevet nytænkt i indretning mv. Vi 
har fået sat plexiglas i bålhytten med håb om, at kunne undervise mere uden i eksempelvis natur og teknik i 
ly og læ for regn og vind.  
 
PR for Gregers Krabbe 
I februar har vi fået omdelt nogle såkaldte GO-CARDS. Formålet har både været at gøre opmærksom på, at 
vores skolebus nu også kører til Skørping. Herudover har vi et ønske om at kunne tiltrække lidt flere elever 
til næste skoleår, da vi muligvis får et mindre fald i vores elevantal. Vores GO-CARDS vil blive omdelt på ny i 
løbet af marts måned. Personlige anbefalinger fra nuværende eller tidligere familier vil nok altid være den 
bedste PR. 
 
Medarbejdernyt 
Sanne Nielsen fra Aarestrup har overtaget rengøringen om formiddagen på Gregers Krabbe. Dette er vi 
meget taknemlige for.  
 
Elevnyt 
Vi får en ny elev i 1. klasse efter vinterferien. Hun hedder Sophia Froberg, og er flyttet til Aarestrup sammen 
med sin familie. Hun kommer fra Støvring. Sophia har været på besøg i 1. klasse i denne uge og hilst på 
hende kommende klassekammerater. Lillebror Storm begynder ligeledes i Naturbørnehaven. Vi byder 
familien varmt velkommen på Gregers Krabbe. 
 
 
 



 
 

Undervisning efter vinterferien 
Vi forventer ikke de store ændringer i skoleskemaer efter vinterferien, hvad angår elever i børnehaveklasse 
til 4. klasse. Vi afventer en udmelding omkring mulig delvis genåbning for øvrige klassetrin. I bør derfor 
orientere jer på intra i løbet af uge 8. 
Vi vil naturligvis forsøge at give jer informationer, så snart vi véd noget. Det tager dog lidt tid at omsætte de 
nye udmeldinger og retningslinjer i praksis. 
 
 
I ønskes alle en dejlig vinterferie! 
 
Lars Øgendahl Overgaard 
Skoleleder, Gregers Krabbe 


