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Her går v� gla� � skol�
Hos os begynder skoledagen med
morgensamling kl. 7:45, som dog om
fredagen er udvidet til “fællessamling” og da
berammet til at vare ca. 40 minutter. Det
betyder, at alle elever hver morgen ikke blot
skal være på skolen, men befinde sig i
musiklokalet på dette tidspunkt. Elever, som
møder for sent, bliver noteret fraværende.

For særligt de
yngste elever kan
det være vanskeligt
at lære denne rytme.
Det kan & skal  vi alle hjælpe med til og vil fortsat gøre. Vi beder
derfor jer forældre om at benytte jer af at aflevere jeres barn i
god tid i SFO'en. Det er vigtigt, at man på dette tidspunkt af året er
den voksne, giver slip og lader børnene indgå i de sociale

relationer og rammer, som hører skoledagen til.

👉👉Hvis I har spørgsmål eller kommentarer hertil, så kontakt skolens ledelse.

Tak for jeres forståelse og samarbejde, samt for at hjælpe os med at hjælpe eleverne.

Perler på e� snor
En tur rundt på skolen torsdag formiddag
i de praktisk-musiske fag viste med al
tydelighed, hvordan kreativiteten
blomstrer og er forbundet med glæde.
Her er blot et lille udsnit af, hvor

inspirerende og
skabende en helt
almindelig skoledag
kan se ud.

Ispinde og smykker
kom til verden med
lynets hast, mens
der i sløjd bl.a. blev
lavet kløpinde.
Herfra duftede brunt

og brændt og fremkom de
flotteste udsmykninger... Dette
alt imens der voksede flotte,
farvestrålende FANTASIDYR ud
af gamle bøger, skabt af
eleverne i billedkunst.

“Drea�Tea�” melder klar ige� � næst� ug�. V� glæder � allered�!
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Unser� neunt� Klass� - Direk� au� Berli�
Mandag morgen drog 9. klasse fra GBF med lærerne Cecilie og Lasse til Berlin, hvor de hele
ugen har et spændende og intenst program. Blandt andet et besøg ved Checkpoint Charlie.
En melding onsdag lød begejstret: Vi kan fortsat tælle til alle 11 elever, ingen er blevet væk,
og alle har det godt! På glædeligt gensyn i næste uge.

Coron�, smitteforebyggels� o� forhindrin� af smittesprednin�
Kære alle
Vi måtte desværre indlede ugen med at advisere indskolingsforældre samt også samtlige
medarbejdere på GBF om, at en af vores elever var testet positiv for Covid19. ⇉
Myndighedernes retningslinjer blev sat i værk, og det betød bl.a., at:

Alle elever fra Lillegruppen var at betragte som “nære kontakter” og skulle derfor
hurtigst muligt testes for Covid19. (PCR er anbefalet, men er ikke et krav.)
Hvis det enkelte barn ikke udviste symptomer, måtte han/hun gerne komme i skolen,
mens man afventede testresultatet.

På morgensamlingen mandag gennemgik vi atter med børnene, hvilke anbefalinger der er
for håndvask m.v. Vi rettede opmærksomheden på håndhygiejne blandt børnene i skole og
SFO. Der er ligeledes - for god ordens skyld - foretaget ekstra rengøring af kontaktflader.

Ved ugens slutning tillader vi os nu at ånde lettet op, da der ikke har været flere tilfælde af
Coronasmitte! (Så vidt vides…) Derfor skal der lyde en stor tak til jer alle for at yde den
fornødne indsat for at undgå yderligere smitte.

🙏 🙏
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N.B.: Til slut en bøn til alle jer: Såfremt man - på et tidspunkt - får et positivt testsvar og
således har Coronasmitte, vil vi på skolen være jer meget taknemmelige, hvis I deler denne
information med os. Vi kan dog ikke kræve eller forvente af jer, at I deler sådanne sundheds-
oplysninger, idet de er personlige. Vi vil alligevel fremhæve, at en sådan hurtig og aktuel
viden fremadrettet vil være en stor hjælp for os alle til at begrænse og opdæmme yderligere
smitte.

Spørgsmål og kommentarer rettes til kontoret, hvor trådene samles og kontakten med
Smitteopsporingen foregår.

Podnin� o� smitteopsporin� på skole�
Der er fortsat et Coronatestprogram med podning, som foregår her på skolen - p.t. hver
tirsdag og fredag. Imidlertid må kun elever fra 9 år og opefter indgå i dette testprogram.
Dermed ikke så meget hjælp at hente her.

OBS: Skolen opfordrer fortsat alle familier til derhjemme at tale sammen om dette
tiltag og videresender ministeriets opfordringer til at lade sig teste regelmæssigt.

Klassekasser
Når man har børn hos os på GBF, skal man kunne forvente, at der gennem skolepengene -
og med få undtagelser - er betalt for de aktiviteter og anskaffelser, der følger med at gå i
skole her. Det betyder, at museumsbesøg og lejrture er inkluderet. Dog opkræves der
“diæter” (madpenge) forbundet med ‘Skolebytte’. Ellers ville omkostningerne blive svært
overskuelige for de fleste, og det er ikke fair over for de mindrebemidlede.
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Derfor ønsker vi som udgangspunkt heller ikke “klassekasser” med faste kontingent-
indbetalinger og obligatoriske opkrævninger. Dette har vores bestyrelse for længe siden
besluttet.

Når der alligevel findes noget, vi omtaler som “klassekasser”, er det vigtigt at skelne mellem
2 slags:

1) Den klassekasse, som er en konto på skolen, hvor skolen for forældrene omkring
en klasse sanker penge fra f.eks. kagesalg på første skoledag og “Ikk’ så
ringe-festival”.

2) Og så er der den type klassekasse, som forældre har syntes, de ville oprette privat
og indkræve penge til. Den kender skolen ikke noget til, og den støtter vi ikke.

En bestyrelsesbeslutning lyder, at det ikke er tilladt at opkræve penge af hinanden til en
klassekasse. Det bliver uigennemskueligt, og man kan som forældre svært se sig ud af
sådanne økonomiske forpligtelser.

Den førstnævnte slags, hvor eleverne ved fælles hjælp har udført en opgave og dermed
indsamlet lidt ekstra, hilses derimod velkommen. Disse penge bruges så til aktiviteter, som
koster og ikke ellers ville indgå i det, som skolen kan tilbyde. På Københavnerturen kunne
det være besøg i Idrætsparken, Det kongelige Teater eller Tivoli. I London har det været
London Dungeons, Madame Tussauds eller en musical i West End.  💰

Nærmere herom følger meget snart fra bestyrelsen.

Historie� o� vore� skolebytt�
...lever lidt endnu. Her er det så fint portrætteret i “Hemmelig lektie” af elev fra Lillegruppen:
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Rammern� for skoledage�
Det er nu engang således, at skolens bestyrelse og ledelse har besluttet en række regler og
rammer for at vi kan bedrive god skole. og sikre, at der er rum for det samvær og den
klassetrivsel med analogt og fysisk, faktisk samvær frem for gennem f.eks. sociale
medier.Vi henviser til, at dette er en del af skolens bærende værdier.

Således har bl.a. Storegruppen et krav om at telefoner og computere bliver indsamlet ved
dagens begyndelse. Hensigten er, at disse redskaber ikke skal fylde i pauserne og kun
anvendes i timerne, når læreren lægger op til det.

📱 💻Hvis man har spørgsmål til denne beslutning, er man altid

velkommen til at kontakte skolen - enten ved at henvende sig direkte til sit barns
klasselærer eller ved at gå til mig. Vi vil gerne henstille til, at
en sådan dialog aldrig kommer til at foregå gennem barnet.
Man skal derfor heller ikke forsøge at ringe eller skrive til sit
barn i skoletiden, eller lade barnet være bærere af en
uenighed eller et krav, som går imod disse regler. For så
bliver eleven bragt i en uheldig og ubekvem situation.

Hvis man har behov for at kontakte sit barn i skoletiden,
henviser vi til skolens hovednummer, som er:

På kommende forældremøder forventer vi at tale nærmere om dette og andre lignende
emner..

Vikardæknin�
Vi lever i en tid, hvor GBF er hårdt ramt af sygemeldinger. Vi vil gerne så
vidt muligt vikardække - relevant, hurtigt og fyldestgørende - og vi vil
gerne give eleverne  en fagligt, kvalificeret undervisning. For fortsat at
kunne efterleve værdierne - fællesskab, kreativite�, dannels�(!) - har vi dog
behov for flere vikarer at trække på.

Så hvis nogen af jer kender gode folk, lærere og pædagoger, som er ledige eller blot
interesserede i at arbejde lidt ekstra og gøre det også med kort varsel, så tøv ikke med at
lade dem kontakte mig:
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“Hva� er de� for e� vejr ida�!?”
Hyppigt skiftende vejrlig fordrer mange forskellige
slags tøj. Garderobebeholdningen må gerne
indeholde strømper og overtøj. Og de yngste har
behov for ekstra skiftetøj i deres garderober.

Gummistøvler og regntøj skal også nok blive brugt.

Desude�…
...kan vi glæde os over, hvad der HAR været arrangeret. F.eks. gik det virkeligt godt på
weekendens I�' så ring� festiva�. (Hvor er vi stolte af jer!)

De� kommend� ug�…
Mandag morgen skal “busbørn” fra Grenaa indprente sig en ny rute fra busstoppestedet:
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Let-Køb udvider bagbutikken og byggeriet er påbegyndt. Så den sædvanlige rute bagom
butikken er afspærret og må ikke anvendes.

Godt, at vi har andre muligheder! Lad os hjælpes ad med at benytte dem.

Nærvær o� ledels�
...behøver ikke være hinandens modsætninger. Jeg vil gerne forsøge at gøre det, også tæt
på børnene. På baggrund af et vigtigt ønske fra begge sider er det aftalt, at jeg i den
kommende uge vil være at finde og træffe i SFOen på følgende tidspunkter:

● Mandag den 27. sept. kl. 6:45-7:45
● Torsdag den 30. sept. kl. 14:00-15:30

I disse tidsrum glæder jeg mig til at se mere til børn, forældre, samt vores dygtige
medarbejdere i denne vigtige del af skolens hverdag, hvor man lærer at mestre og forvalte
egen fritid og indgå i gode og meningsfulde sociale relationer med både yngre, ældre og
jævnaldrende børn. Nu prøver vi, og så må vi se, om også jeg kan være til nogen hjælp her.
- Måske ses vi?

Forældremøder på all� årgang�
Lillegruppen åbnede årets “bal” i forældremøder. I den
kommende uge er turen kommet til 7. og 8. klasse,
hvor vi glæder os til at tage imod de engagerede og
interesserede forældre og tale om hverdagen,
ungdomslivet, muligheder og forventninger.
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I den forbindelse arrangeres også besøg af ungdomskonsulent og UU-vejleder, dvs. der
bliver plads til dialog om indgangen til uddannelsesverdenen og støtte.

Anni og jeg vil også deltage i disse møder for at få indsigt i, hvad der rør sig, og hvad I som
elever, forældre og pårørende er optaget af. - Glæder os til at møde jer!

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

(Fra fredagens fællessamling - i musikkens tegn)
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