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Uge Nyt fra Kontoret 

 

”Lun luft og lysegrønt…” synger Gnags i sangen ”under bøgen” og Esben og Louise gav sangen fuld 

skrue til morgensang i dag. Ja lun luft og lysegrønt vil vi gerne have til store bededagsferien. 

Der er en del ændringer for tiden, så det er vigtigt, at alle holder sig orienteret via ugeplaner mm. 

Der er lavet en del skemaændringer og vi forudser, at der nok kommer flere, når politikerne 

beslutter sig for at åbne mere for skoleelever… 

Det er også nu at eksamenstiden begynder for 9. kl. De er i deres eget lokale, men det er vigtigt, at 

der er ro omkring klassen. 

Klasserne er ved at øve en bestemt dans, som 

senere bliver sat sammen, så vi får en lille film 

med dans fra hver klasse. Så selvom vi ikke kan 

danse samtidig, så kan vi lave en fællesdansefilm.  

 

 

 

Åbning 

I forbindelse med den gradvise genåbning af skolen, har vi besluttet at ændre struktur for de 

yngste klasser. En struktur der også gerne skulle pege fremad. 

0. – 1. kl. med Louise og Ditte A 

2. – 3. kl. med Lisbeth, Heidi, Ulf og Anette 

4. – 5. kl. med Lisbeth, Alan, Cecilie, Ulf og Anette 

6. – 9. kl vil stadigvæk have skiftende skemaer fra uge til uge, og derfor skal Ifølge ugeplanerne. 

 

SFO 

I forbindelse med ændringerne på skolen fra næste uge, har vi valgt også at følge disse 

grupperinger i SFO.  

Det betyder at vi fremover efter skoletid har delt SFO børnene i to nye grupper:  0. - 1. kl. i SFO og 

2. -3. kl. på skolen.  

 



Eksamen  

I næste uge er der skriftlig eksamen for 9 kl. Mandag er 

skriftlig dansk, tirsdag matematik og onsdag retskrivning 

og læsning.  

Tak for henvendelserne til eksamensvagt, som gør at vi 

kan være nok voksne til at gennemføre eksamenerne. 

 

Generalforsamling 

I går var der generalforsamling hvor der var god opbakning og mange med lyst til at bakke op om 

GBF.  

Revisor gennemgik skolens økonomi og hun havde kun gode kommentarer. Bagefter 

præsenterede Anders W budgettet for 2021.  

Formand og leder gav deres beretninger. 

Så var der valg til bestyrelsen. Vibe, Finn og Anders W genopstillede ikke, så der skulle findes 

afløsere og det blev Anja Munch Hansen, Henrik Majlund og Caroline Grønkjær. Tillykke til de 

nyvalgte. Lisa Klemmensen blev genvalgt. 

Som suppleant genopstillede Anders Enggaard og Maria Karlsen og da Lone Braad samt Stine Bæk 

også stillede op til de to suppleant poster, blev der afholdt kampvalg. Dog valgte Maria at trække 

sit kandidatur. Valgt som suppleanter blev Anders E og Stine B. Tillykke til dem. 

Vi sagde farvel til Vibe, Finn, Anders W og Maria. 

Det første møde i den nye bestyrelse bliver mandag d. 10. maj, hvor man konstituerer sig med 

formand, og næstformand mm. 

Under eventuelt blev det foreslået at give lærere tid til at deltage i arbejdsweekender og så lade 

forældre stå for indlæg i klasserne f.eks. på pædagogiske dage for lærerne. 

Der kom også et forslag om at samarbejde mere med GBIF om et tilbud for klubbørn om 

eftermiddagen. 

En stor tak til alle deltagere og afgående 

medlemmer, og hjertelig velkommen til nye, som vi 

glæder os til at samarbejde med. 

 

 

 

 



Forældre Netværk 

 

Norddjurs har iværksat et nyt tilbud til alle forældre med børn der får en eller anden form for 

støtte. Tanken er at forældre kan mødes med andre i samme situation, og få et fagligt input, samt 

udveksle erfaringer med hinanden uanset hvilken skole man kommer fra.  

Det første møde ud af fire er d. 20. maj kl 19. Man skal tilmeldes en lukket Facebook side der 

hedder: Vores Børn – et forældrenetværk eller give besked til Mette : mwr@norddjurs.dk/23421605 

eller Nanna nhd@norddjurs.dk/23367988. 

Du kan læse mere på opslagstavlen i Intra. 

 

 

 

Næste uge 17 

Mandag 9. kl eksamen dansk 

Tirsdag 9. kl. eksamen matematik 

Onsdag 9. kl. eksamen dansk 

Fredag idrætsdag med aktiviteter klassevis. 

 

God uge til jer alle! 
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