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Uge Nyt fra Kontoret 

 

Kære alle 

Vi er startet med en grøn uge efter efterårsferien, og i denne uge 

har 3. + 4. + 5. kl. studeret organer og lært en masse om hvordan 

kroppen fungerer. Der er blevet pustet i blærer, studeret hjerter 

og de har prøvet at holde vejret så længe som muligt.  7. + 8. kl. 

har arbejdet med projektopgaver, det er en god øvelse, hvor man 

lærer at perspektivere så Danmarks fodbold-EM sejr i 1992 bliver 

mere end bare et resultat, og så skal man også lære at lave et 

relevant produkt. 9. kl. har været i brobygning hele ugen, hvor de 

har besøgt andre uddannelsessteder. Så på mange måder har det 

været en god og anderledes uge.  

 

 

 

Mandag startede så lige med, at den grønne skolebus 

løb tør for luft i bremsesystemet i Hemmed om 

morgenen, men med en masse frivillige biler, fik vi alle 

børnene hurtigt kørt i skole. Til gengæld var der så en 

hel rutebil nr. 352 om eftermiddagen, og det blev jo 

fejret med flag og højt humør, da den kørte mod Grenå 

kl. 13:42!   

 

 

 

Vi har fået flere henvendelser fra Ørum i forbindelse med lukning af Ørum Skole næste år. Det er 

vi selvfølgelig meget glade for, og alle nye børn er hjertelig velkomne her på vores dejlige friskole. 



 

Uge 46 

Denne uge er grøn og der er terminsprøver for 8. og 9. 

klasse. Vi har brug for ekstra voksne, der vil kunne sidde 

vagt i denne uge, så giv endelig besked hvis du kan 

mellem kl. 8 og 13:20.  

 

 

Vikar 

Kender du en der kunne være tilkaldevikar, så giv kontoret besked. Vi har brug for nogle der vil 

kunne komme hen på skolen om morgenen med en times frist. Og så må det gerne være en, der 

har et godt pædagogisk hjerte, som kan styre en klasse.  

 

Anbefaling 

I disse tider, hvor det sociale er vigtigt og svært pga. Covid-19, 

skal jeg viderebringe dette fra sundhedsstyrelsen: 

Sociale arrangementer i forbindelse med dagtilbud, skoler og 
andre uddannelsesinstitutioner bør aflyses i den kommende tid 

Der er i den seneste tid set flere smittetilfælde og smittekæder 

blandt børn og unge, hvoraf nogle har været knyttet til sociale 

arrangementer på blandt andet uddannelsessteder. Derfor 

opfordrer myndighederne til at aflyse sociale arrangementer i 

forbindelse med dagtilbud, skoler og på uddannelsesinstitutioner. 

Kan forældre afholde sociale arrangementer? 

Myndighederne anbefaler, at der ikke planlægges og afholdes private arrangementer som fx 
klassefester, fødselsdage, lejrture mv. Dette gælder også, selv om børnene og de unge færdes 
sammen i løbet af en almindelig dag. 

”Det er rigtigt ærgerligt for dem, der har planlagt et arrangement såsom klassefest eller lejrskole 

og som bliver nødt til at aflyse det. Men vi ser flere smittetilfælde blandt børn og unge lige nu, og 

det bliver vi nødt til at gøre noget ved. Derfor anbefaler vi, at man aflyser arrangementer i 

forbindelse med dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner, simpelthen fordi det er 

vanskeligt at efterleve krav og anbefalinger om afstand og høj hygiejnestandard i sådanne 

sammenhænge,” siger overlæge Bolette Søborg.  



Der kan godt afholdes aktiviteter, som har et 

fagligt formål inden for almindelig skoletid fx 

besøg på museer, gåtur i skoven mv., hvis de 

generelle anbefalinger om at undgå smitte kan 

overholdes. Det betyder at der skal være fokus på, 

at dem der deltager ikke er syge, der holdes 

afstand og der opretholdes god hygiejne.     

 

Tiltagene er foreløbig gældende til den 31. oktober 2020.  

 

 

Elever 

I tirsdags var Lærke på besøg i 4. kl. Hun kommer fra Ørum skole. Hendes lillebror der hedder 

Lukas var på besøg i 1. kl. Lukas har et høretab, men ikke mere end han godt kan høre det meste 

der bliver sagt. Vi aftalte, at de begge starter på GBF fra mandag d. 26. okt. 

I går havde jeg besøg af en far til to piger. De går i 3. og 4. kl. på Søren Kanne. De flytter til Gjerrild 

midt i december, hvor de kommer på besøg, og så regner vi med at de skal gå på GBF fra starten af 

det nye år. 

I dag havde vi besøg af en pige til 4. kl. Hun går på Ørum Skole. Så der er rift om 4. kl. for tiden. 

Mandag d. 2. nov. starter Mille i 7. kl. Hun kommer fra Søren Kanne Skolen, og hun har været på 

besøg tidligere. 

 

 

En service meddelelse: 
Sommertid slutter denne weekend, så husk at stille 

urene en time tilbage! 

 

 

 

En rigtig god uge til alle 

Kim Sørensen 


