
Ugeny� ve� udgange� af ug� 37 2021/22
Her går v� gla� � skol�
Et fantastisk skolebytte! Endnu en gang tak til alle
børn, unge og ældre for at deltage og bakke op om
denne udveksling og perlerække af skønne
oplevelser. Turen udmærkede sig ved høj grad af
fred og fordragelighed, og familiegrupperne kom til
deres
rette.

Der er blevet evalueret på turen rundt omkring i
klasserne, mens vi i den samlede
medarbejdergruppe har til gode at samle op på
alt dette; det sker ved næstkommende lejlighed.

Prisen for en bragende succes af vores
skolebytte har dog desværre været syge og
sløje medarbejdere. Det er vi rigtigt kede af. Vi
sender de varmeste tanker til dem i
sygesengene og krydser fingrene for snarlig
bedring. Samtidig giver dette anledning til
efterrationalisering:

Måske vil vi næste år vælge at placere vores
skolebytte på et andet tidspunkt af skoleåret,
hvor der også bliver god tid til efterfølgende til
restitution.

P.S. Dracula fra Egeskov har ingen sammenhæng med teksten her - ikke andet end med én
af oplevelserne på skolebytte.

Vikardæknin�
På GBF øver vi os i disse dage og uger på den svære kunst at vikardække - relevant, hurtigt
og fyldestgørende. Vi prioriterer ressourcerne på at dække med kendte medarbejdere fra
skolen. Det er vores mål, at alle timer bliver læst & har et fagligt, kvalificeret
læringsindhold. Takket være dedikerede og positive medarbejdere, som udviser høj grad af

fleksibilitet og tænker med afsæt i vores værdier - fællesskab,
kreativite�, dannels�(!) - er dette atter lykkedes forbilledligt.👼

Derfor er det med stor ærbødighed og slet skjult stolthed, at jeg
hermed takker alle for omstillingsparatheden og evnen til at tænke
løsningsorienteret. Det er en balancegang, men vi indestår for den
gode & meningsfulde undervisning her!

Stan� Up Paddl�
...også forkortet “SUP” er for nogle kendt glæde på vand. For andre

er det “ny lingo”. Her på GBF har vores idrætslærer, Trine, netop videreuddannet sig som
instruktør og kan dermed ledsage eleverne ud i det våde element, hvor de til gengæld får
glæden og muligheden af at se omgivelserne fra søsiden og blive fortrolige med vand, vind

“Drea�Tea�” melder klar ige� � næst� ug�. V� glæder � allered�!
1



Ugeny� ve� udgange� af ug� 37 2021/22
og kroppen i balance. Det kræver koncentration og evne til at spænde op i “core”. I tirsdags
var det elever på mellemtrinnet, som fik fornøjelsen.

Rengørin� o� standarder
Tirsdag var også skolens bestyrelse samlet til møde med en omfattende dagsorden og kom
dermed rundt om meget, men ikke det hele. Ved denne lejlighed var der grund til at glædes
over, at så mange forældre her på stedet har tilmeldt sig rengørings- og arbejdsdage.

Kvaliteten af både undervisnings- og arbejdsmiljøet er på spil. En prioriteret indsats og bedre
instrukser skulle gerne blive udarbejdet i nær fremtid og dermed gøre det muligt at højne
denne standard. Vi håber, at alle vil huske på betydningen af denne indsats - for skolen.

I arbejdstøje�
I modsætning til den skolebestyrelse, som kendes fra den
kommunale folkeskole, er det på Gjerrild-Bønnerup
Friskole bestyrelsen, som ejer friskolen og sætter
opgaverne for
skolens daglige
leder. Denne

opgave som bygningsejer og økonomisk ansvarlig
kræver naturligvis fra tid til anden også
kompetenceudvikling og opkvalificering. Det ser vi
nærmere på i den kommende tid!

Brobygnin�
Hvor der i temadagene op til Skolebytte var blevet
bygget broer i 5./6. kl., skulle der i dag testes på
bæreevnen - mindre på bæredygtigheden - af byggerierne…
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P.S. På billedet aner man måske også,
hvorledes en del af skolens elever og
medarbejdere så småt er begyndt at gøre fredag
til “skjortedag”.

Tes�, tes�, tes� - Coronates�
Fra og med denne uge podes nu OGSÅ elever
fra aldersgruppen 9-11 år på skolen, idet vi har
fået til opgave at lægge lokaler til “hurtigtest i
form af podning eller selvpodning under
supervision” for en udvidet skare. Der gælder
samme vilkår som for de ældre elever, dvs. når

eleven henvender sig til podning, lægges det til grund, at der er givet forældreaccept.
Opfordringen følger fra ministeriet:
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-c
ovid-19/genaabning-og-test/opfordring-til-test

Det er forløbet meget stille og roligt. For nærmere oplysninger henvises I til INTRA. OBS:
Skolen opfordrer fortsat alle familier til derhjemme at tale sammen om dette tiltag.

Desude�…
I ugens løb har 9. kl. været på SSP-dag og
dermed på besøg i klubben i Ørum for at få
input til et godt fritids- og ungdomsmiljø.

Og vores musikalske elever fra 3./4. klasse
varmede op til weekendens I�' så ring�
festiva�. Fredag over middag var der
generalprøve med tilskuere i musiklokalet. -
Ik’ så ringe!

De� kommend� ug�…
Mandag morgen drager 9. klasse på “Klassenfahrt nach Berlin”. Det har bevirket et
alternativt skema og et lidt anderledes hold af underviser hos nogle af de tilbageværende.
Man kan orientere sig i de opslag, som allerede findes på Intra og er sendt ud til de berørte.

“Drea�Tea�” melder klar ige� � næst� ug�. V� glæder � allered�!
3

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/genaabning-og-test/opfordring-til-test
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/genaabning-og-test/opfordring-til-test


Ugeny� ve� udgange� af ug� 37 2021/22
Appel om hjælp til afhentning: På fredag får 7. klasse - helt
undtagelsesvis - tidligere fri. Derfor opfordrer skolen forældrene til
indbyrdes at arrangere afhentning på skolen, når 4. time slutter kl. 11:20.
I det omfang dette lader sig gøre, vil vi sætte stor pris herpå, for dermed
at undgå den uro, der erfaringsmæssigt kan opstå, når mange elever
skal forblive indendørs i lang tid for blot at afvente bussen…

Optur for musikke� på GBF
Hver dag til morgensamling,
hver fredag til fællessamling og
ved mange andre lejligheder
nyder vi godt af dygtige
musikalske elever og af vort
“husorkester”.

Den er rig, som har musikken i
sit liv. - Rig på glæde,
fællesskab og samspil!

Der er trukket en del veksler på
vores gode medarbejdere i de
forgangne uger. Samtidig har vi
også været i gang med en
vanskelig øvelse for at dække
Esbens skema og timer under
den kommende tids
barselsorlov bedst muligt ind -

primært medarbejdere fra huset. Takket være en høj grad af fleksibilitet blandt
medarbejderne er det nu lykkedes. Valgfagsholdet i musik vil som de eneste opleve at
modtage undervisning af et nyt, med dedikeret ansigt, nemlig en klubmedarbejder fra Ung
Norddjurs, som varetager en ligende opgave for en anden af kommunens skoler.

Glad� hilsner fr� skole�...
Nu ved jeg også, hvad der karakteriserer dette sted: 😄😄😄
Elever og medarbejdere møder hver dag med glæde og et smil, og forhåbentlig er det også
sådan, de returnerer hjem. Det er en stor gave for mig at få lov at være en del af dette. Så
på gensyn i næste uge!

D� bedst� ønsker for weekende�
fr� all� � fr� Gjerril�-Bønnerup Friskol�
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