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Uge Nyt fra Kontoret 

 

Tusind tak for hjælpen i fredags til alle jer, der var med til at skabe rum for skolens personale til at 

kunne holde planlægningsmøde kl. 12. Flere af jer havde arrangeret hjemkørsel, så alt gik som det 

skulle. Det er dejligt at I som forældre gør denne store indsats, og viser forståelse. Til gengæld fik 

vi set på muligheder for klasser og lærere, samt det overordnede forløb med blå, grønne og røde 

uger/dage. Så nu har vi basis på plads til det videre arbejde med planlægning af næste skoleår. 

 

Breaking 

I dag har vi fået nye udmeldinger om hvordan 

de ældste elever kan vende tilbage i forskelligt 

omfang og på forskellig vis.  

5. – 8. kl. må komme i skole hver uge, men 

skiftevis ude og inde, og 9. kl. må komme 80% 

af tiden, hvilket svarer til en dag hver uge med 

fjern undervisning. 

 Selvom det gælder fra onsdag d. 21. april, så er vi nødt til at lave en planlægning, som vil give visse 

ændringer, og derfor vil det også være mest realistisk, at vi kører næste uge som allerede planlagt 

med grønne dage. 

Der kommer besked, når vi har den kommende plan klar, som sandsynligvis vil gælde fra mandag 

d. 26. april i uge 17. 

 

Denne uge 

I denne uge har 6. og 8. kl. været på skolen, og det er jo helt misundelsesværdigt, når man ser, at 

de spiser burgere i skoletiden. De ser i hvert fald ud til at kunne lide det. 

Og vores TSFO elever oplever rigtig meget i deres skolestart på GBF. Nu har de været nede og 

hente frø æg og tudse æg. Det bliver spændende at følge udviklingen i den kommende tid. 

TSFO børnene har også haft mini motorik, og de har været så søde at 

lægge nogle af deres øvelser ud på Facebook. Så nu kan alle lave nogle af 

øvelserne, og se hvor svært det faktisk er. 

 

 



Næste uge 

I næste uge kommer 7. og 9. kl. 

hen på skolen, og 9. kl. får en 

helt særlig uge, da de skal 

arbejde med projektopgaven. 

Det kan lyde som om de skal 

skrive en rapport, men det er slet ikke nok. De skal samarbejde, lave en problemformulering, 

udforske, lave rapport, lave et produkt og fremlægge til sidst. Så der bliver nok at se til i næste uge 

for 9. kl og Anni og Esben som kommer tilbage fra barsel. 

I næste uge er der grønt forløb, hvilket vil sige, at I skal være opmærksomme på lærerskift i nogle 

af klasserne onsdag + torsdag + fredag. Det er et større puslespil med projektopgave, fjern 

undervisning og klasser på skolen samtidig med grønt forløb, men lærerne er i tænkeboks med 

gode forløb for alle.  

 

PR:   

I lokalavisen Norddjurs onsdag d. 14. april er der en meget fin 

artikel på side 14 om vores legeplads, som jo er under opbygning. 

Artiklen beskriver projektet og den flankeres af et billede af vores 

nye balancebom. 

 

Næste uge 16: 

0. – 5. kl. kører efter samme model som tidligere.  

7. + 9. kl. kommer hen på skolen 7:45 – 13:20. 

6. + 8. kl får fjern undervisning kl. 8 – 13. 

 

Bemærk at uge 16 er en grøn uge!  

 

god uge til jer alle. 


