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Uge Nyt fra Kontoret 

 

Kære alle  

Så er det tid til forskellig nyt fra vores dejlige friskole. Der arbejdes videre med de tre spor, og 

vores nye hjemmeside er ikke langt fra at blive offentliggjort. Det glæder vi os til.  

Vi er også så småt ved at gøre klar til motionsløbet næste fredag, hvor 

alle har mulighed for at sponsorere penge, som kan bruges til aktiviteter. 

Elevrådet er inddraget i dette.  

I næste uge får vi besøg af vores nye tilsynsførende Dorthe Ruggaard. 

Hun kommer på tirsdag, og besøger vore klasser, samt får en fornemmelse af ånden på vores 

dejlige friskole. 

I næste uge onsdag og torsdag grønne dage, med forskellige aktiviteter i klasserne, så hold øje 

med ugeplanen.  

Onsdag i næste uge er der bestyrelsesmøde. Referater kan læses på Intra og hjemmesiden. 

I mandags var der møde i trafikudvalget om rute 352 kl. 13:42 fra Gjerrild. Der er 

nu truffet en afgørelse, som går videre i systemet. 

 

 

I onsdag havde Mette sidste dag på kontoret, og vi sagde farvel, men hun har lovet at hjælpe os 

med det vigtigste i den kommende tid, indtil den nye kan starte. 

 Det var også ugen hvor 7. kl. er begyndt at gå til konfirmationsforberedelse, og vi fik tilpasset 

dette til vore nye ringetider. 

Det var også i denne uge at Norddjurs Friskole valgte at lukke helt 

ned pga Corona. Der er 4 børn, 2 forældre samt 2 ansatte smittede. 

De lukker også ned i uge 41, så det kan berøre ansatte med børn på 

NDF og andre med nære relationer. Så vær ekstra opmærksom og 

hold øje med symptomer.  

Det kan også mærkes på vores friskole, selvom vi ikke direkte er berørt, så presser det os alle 

sammen, og vi bruger ekstra energi på at passe på hinanden. Vi kan også mærke at der er brug for 

jævnlig genopfriskning af reglerne, idet vi hurtigt gør som vi plejede. Så kære forældre og børn, 

hav forståelse for de voksne der hver dag er tæt på børnene og som gør det bedste de kan for at 

beskytte børnene og sig selv. Indtil nu er vi heldigvis gået fri, og vi vil gøre hvad VI kan, for at gøre 

hverdagen så sikker som mulig. 



Elevråd 

I dag havde vi vores første elevrådsmøde. Vi startede med at vælge Julie som formand og Linea 

som næstformand.  

Derefter var vi ovre og se modellen af skolen og den nye legeplads, som Ulrik har bygget og p-fags 

holdet har malet. Hele elevrådet var begejstrede for planen, og de skal nu snakke med deres 

klassekammerater, så vi på næste møde kan følge op. 

Vi skal også snakke om hvordan vi bedst bruger de penge der forhåbentlig kommer ind fra 

motionsløbet. 

Motionsløb: 

Motionsdag på Gjerrild Bønnerup Friskole 

  
Fredag d. 9.okt 2020 afholder skolen motionsdag. Forskning viser at motion har positiv indvirkning 
på indlæring. Men én dag kan ikke stå alene. Vi skal have motionen ind i hverdagen. Motionsdag 
kommer derfor til at være et sponsorløb, hvor eleverne skal løbe penge ind til frikvartersaktiviteter, 
således at eleverne i pauserne får bedre mulighed for at bevæge sig. Eleverne har mulighed for at 
løbe i 2 timer. Jo længere de løber, jo flere penge får de samlet ind til 
frikvartersaktiviteter.  Elevrådet får i samarbejde med Skoleleder Kim Sørensen lavet en 
prioriteringsliste over ønsker.  
  
Hvis I har lyst til at sponsorere en elev, kan I gøre dette enten ved at give x kr. pr. km eller et fast 
beløb.  
  
Skriv en mail til tv@gbfriskole.dk  med elevens navn og klasse, samt hvor mange kroner I 
ønsker at donere pr km eller om det er et fast beløb I ønsker at donere. 
  
Beløbet man donerer går til den fælles pulje. Når løbet er færdigt får sponsorerne en besked om 
hvor mange penge der skal overføres samt et kontonummer.  
  
Alt afhængig af hvordan corona situationen ser ud d. 9. oktober, tager vi vores forbehold for at 
udsætte eller aflyse motionsdagen - ihvertfald for en samlet skole. Alternativt vil vi kunne afholde 
sponsorløb i de forskellige grupper, vi i forvejen har på skolen. 
  
Hilsen 

Trine og Heidi 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sekretær 

Mette havde sidste arbejdsdag i onsdags. Den nye sekretær Gaia Høj fra Kolind kan først begynde 

d. 1. december og indtil da vil Mette hjælpe os med det administrative, og Jørgen Fønss vil være 

behjælpelig på kontoret en gang imellem. Jørgen er tidligere skoleleder og meget erfaren, så han 

vil kunne hjælpe os rigtig meget selvom det bliver få timer hver uge. 

Gaia Høj kommer med en stor administrativ erfaring fra 

firmaet Plusice Aps, og hun var på besøg på skolen i dag, hvor 

hun fik et godt indtryk af ånden på stedet. Hun glæder sig 

meget til at starte her hos os, og vi ser alle frem til et godt 

samarbejde.  

 

 

SFO 

Der har været spørgsmål til SFO´ens åbningstid og 

morgenåbning. Der er åbent kl. 6:45 hver morgen. 

Dog 6:30 om onsdagen og torsdagen, og hvis man har 

særlige ønsker, er man altid velkommen til at 

kontakte Kim.  

Rengøring 
Hver dag møder SFO ind til toiletter, der har været i brug af 
lillegruppen hele formiddagen Hvis du kender en, der vil kunne 
komme hver dag og arbejde ca. en time ved middagstid, så giv 
endelig besked. Det vil være en kæmpe hjælp.  
 
 

 

 

God uge 

Kim Sørensen 


