Ugenyt ved udgangen af uge 6 i skoleåret 2021/22
Uge 6 2022 går over i historien
Aldrig har så mange af skolens voksne været syge på én
gang, og alligevel har der været så forholdsvis aflysninger
af den normale undervisning. Ikke mindst henset til de
opridsede betingelser: 7-9 medarbejdere på listen over
sygefraværende, hvorpå også vikaren måtte melde forfald.

💗

Det er gået med hiv og sving og ikke mindst med stor
velvilje fra de sejeste medarbejdere, vikarer og forældre.

🙏

Af hjertet tak for en storslået indsats til jer, som hjalp med at holde skansen.

Vikardækkerens bekendelser:
Det er sundt for os alle at få rykket
grænserne lidt en gang imellem,
og her betror Anni mig, at det har
hun i sandhed fået i denne uge.
Mandag var der en del fravær,
men det gik ret fint med at få det
dækket ind.
Tirsdag var lærerbandet lagt ned,
og vi stod uden nogen til at spille til
morgensamling. Det betød, at det
rent faktisk blev det den første
morgensamling uden musik og
sang, som jeg har oplevet i mine
19 år på skolen.
Onsdag var vi dog forberedte på,
at vi måtte klare sangene uden
musikere. Det betød, at de
stakkels børn måtte forsøge at
følge mig i bl.a. “Jeg er så glad for
min cykel”. Såfremt jeg har
traumatiseret jeres børn, kan jeg
kun beklage. Man er som bekendt ikke forpligtet udover sine evner, må I lige huske
på.
Torsdag var det tydeligt, at der skulle andre metoder i brug, da der stadig ikke var
udsigt til, at der kom en musiker tilbage. (Heldigvis blev Anni - eller børnene - da
reddet af Youtube.) Både “Langebro” og “Imagine” kunne vi klare på den måde.
Et sejrstegn er på sin plads. I får det Banksy-inspirerede fra Billedkunstholdets
“DreamTeam” melder klar igen i næste-næste uge. Holder lige vinterferie! Vi glæder os allerede!
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hånd! Mirakuløst blev det fredag …
Nu var frafaldet til gengæld så stort, at vi måtte se os
nødsaget til at melde ud, at der kun ville være en
form for pasning fredag.
MEN hvilken fredag:
Skønne børn og unge, der hygger i total symbiose og
fællesskab på tværs. Med spil, leg og bunker af
pandekager og varm kakao til.
Prikken over i’et blev sat i form af en fantastisk
afskedskage fra Paula, der i løbet af vinterferien
flytter med familien til Sjælland. Vi ønsker Paula og
familie al mulig held og lykke på deres nye færd!

Anni slutter sin beretning af med denne refleksion og dette ønske:
En højst mærkværdig uge går på hæld. Og selv om har klaret den, så håber jeg
faktisk aldrig, at der kommer sådan en uge igen!

Håbet er lysegrønt
…og det er vores smiley fra Arbejdstilsynet også!

😨

Det var ellers på mange måder en udfordrende mandag morgen: 6
sygemeldte medarbejdere, herunder skolelederen,
helt fra
morgenstunden. Og også en del syge elever. Vores administrative hjælper, Jørgen
blev bedt om at dække i en klasse; tilbage på kontoret kom et telefonopkald, og så
stod han der bare lige pludselig: Den tilsynsførende fra Arbejdstilsynet! Der var ved
skoleåret begyndelse varslet et “uanmeldt besøg”. Det var i august varslingsbrevet
kom, og nu hed datoen 7. februar - så sandelig uanmeldt.
Det blev spændende læring om egen skole og virksomhed, om
arbejdspladsvurderinger, kemisk risikovurdering, sikkerhedsforanstaltninger, krav til
udsugning ved brug af kemiske stoffer og andre materialer og meget, meget mere.
“DreamTeam” melder klar igen i næste-næste uge. Holder lige vinterferie! Vi glæder os allerede!
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Den grønne smiley viser, at virksomheden ikke har noget
udestående med Arbejdstilsynet. En virksomhed kan kun få en grøn
smiley, hvis den har fået gennemgået sit væsentlige arbejdsmiljø
(grundtilsyn).
Virksomheden får en grøn smiley, hvis Arbejdstilsynet har
konstateret:
● at virksomheden ikke overtræder arbejdsmiljøreglerne,
eller
● at virksomheden kun har fået afgørelser om formelle
overtrædelser og har bragt forholdene i orden, og den
tilhørende gule smiley er slukket.
Virksomheden får ikke en grøn smiley, hvis virksomheden indgår en
aftale med Arbejdstilsynet om forbedring af arbejdsmiljøet og om
løsning af et eller flere konkrete arbejdsmiljøproblemer.
De interesserede kan læse mere her: https://at.dk/tilsyn/arbejdstilsynets-smiley-ordning/groen-smiley/

Forældrevikarerne beretter
“Der er ikke noget der er så skidt, at det ikke er godt for noget. I denne uge blev
lærerværelset bogstavelig talt lagt ned at corona-smitte, men det gav Taya og mig
(Caroline) muligheden for at agere vikar, og på den måde komme helt tæt på
børnenes hverdag på GBF, omend den nok var noget anderledes i denne uge.”
- Sådan indleder Friskolens helt egen “udenkrigskorrespondent”, Caroline
beskrivelsen af det, der mødte hende her i uge 6. Vi lader hende som vores helt
egen hofreporter fortsætte:
“Onsdag havde jeg den store
fornøjelse af lillegruppen
sammen med Ulrik.
Fuld af næsegrus beundring
for børnenes selvstændighed
og formåen, fik jeg oplæring i
at være "vendemester"
(spørg jeres børn, hvad det
går ud på) og nød synet at
hele lillegruppen i sving med
snitteknive, kogning af
"verdens bedste suppe" (citat
Oscar, 2.klasse) og
brandvarme bålpander…
… samt alle mulige andre udeskolerelaterede aktiviteter.
Alt det de kan og har styr på! Tusind tak for lån af jeres dejlige unger!”
“DreamTeam” melder klar igen i næste-næste uge. Holder lige vinterferie! Vi glæder os allerede!
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Her ser I “verdens bedste
suppe” ifølge Oscar.
“Torsdag fik Taya og jeg en spændende opgave sammen med Norddjurs skønneste
teenagere i 7.-8.klasse, som væbnet med skalpeller og spraymaling fortsatte et
projekt i billedkunst om Street Art,” fortsætter vores reporter.
På onsdagens billedkunsthold havde eleverne arbejdet med Street Art. Streetart kan

- hvis man skal tro lex.dk - betragtes som hærværk eller som ikke-kommercielle
modstykker til de reklamer, der i tiltagende mængde og størrelse placeres i det
offentlige rum. Betegnelsen anvendes ofte om udtryk, der viser andre kunstneriske,
politiske, poetiske eller humoristiske ambitioner end den traditionelle graffiti, og
som i den form kom mere udbredt til syne i Danmark i begyndelsen af 2000-tallet.
Vores elever fra 7.-8. klasse tog udgangspunkt i den britiske kunstner Banksy og
hans værker om krig. Eleverne skulle skære deres idé ud i skabeloner (stencils),
hvorpå motivet skulle sprayes
på muren eller væggen ude i og
ved skolens skur.
Vores kvinder i felten beretter
videre:
“Der blev forberedt
fremlæggelser om forskellige
krigsbilleder og bagefter blev der
pyntet op i skuret med klassens
eget Street Art med
krigsmotiver.
“DreamTeam” melder klar igen i næste-næste uge. Holder lige vinterferie! Vi glæder os allerede!
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Det var en selvstændig og
kreativ flok, der med kække
bemærkninger og maling på
fingerspidserne ikke lod os
hvile mange minutter med
tekoppen.
Også tak for lån af disse
dejlige unge mennesker.”

“Det kan varmt anbefales at prøve kræfter med en dag som forælder-vikar. Det er
super fedt at mærke at fællesskabet ikke lader sig kue af en omgang smitte og
dagene gav et fantastisk indblik i, hvorfor GBF er noget helt særligt.”

“DreamTeam” melder klar igen i næste-næste uge. Holder lige vinterferie! Vi glæder os allerede!
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Med disse fotos, som oser af engagement, deltagelse og kreativitet hos de unge fra
7. og 8. kl., siger vi tusind tak fra skolens side til de to forældre- vikarer.
Vi viderebringer også deres ønsker til jer om en dejlig vinterferie.

Kærlig hilsen
Taya (Balder 0.kl.) og Caroline (Otto 3.kl. og Dora 5.kl.)

Og så var der lige den med hjernens motionsdag - Skak- og kortspilsdag
Som udmeldt torsdag på Intra, så måtte GBF se sig nødsaget til at aflyse. Eller kan
vi måske blot nøjes med at udsætte de planlagte aktiviteter?
Det vil i sidste ende være op til
Pædagogisk Råd at drøfte, om det
oprindeligt tilrettelagte program med
skak- og 5 slags kortspil kan afvikles i
en mindre skala, på et senere tidspunkt.
Vi vil forsøge at tænke ud af boksen,
ligesom i dag. I mellemtiden kan vi alle
glæde os over, hvad de fremmødte
oplevede på denne anderledes fredag.
Det ligner fællesskab, kreativitet og
dannelse på Gjerrild-Bønnerup-Friskole,
helt i rette ånd!

“DreamTeam” melder klar igen i næste-næste uge. Holder lige vinterferie! Vi glæder os allerede!
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“DreamTeam” melder klar igen i næste-næste uge. Holder lige vinterferie! Vi glæder os allerede!
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Til gengæld er vi nogle
voksne, som føler vi
virkelig gik glip af noget.

😢😢

Hilsner til og fra os i
sygesengen…
Vi er nu 5 voksne medarbejdere (2 pædagoger,
1 hjælpe-pedel og 2 lærere), som endnu ikke har
haft Covid19. Og vi krydser i den grad fingre for,
at vi ikke får vores vinterferie spoleret, men
klarer os igennem, som de Corona-ninjaer vi er.
Forventningen er til gengæld, at de fleste børn
og voksne nu er igennem dette historiske
smittekapløb, så vi kan begynde at se fremad - mod lysere tider og uden Corona.
Og når vi så atter samles i Gjerrild for at lave skole med hinanden, så bliver det efter
det ordinære skema og forhåbentlig alle sammen, sammen!
“DreamTeam” melder klar igen i næste-næste uge. Holder lige vinterferie! Vi glæder os allerede!
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Næste-næste uge
I uge 8 vender vi tilbage og samles om klassernes egne skemaer.
Foran os ligger derpå en planlægningsopgave,
som kalder på hjælp fra jer, forældre. Hvis I
altså har mod på det?
Nu har I læst om Taya og Carolines oplevelser.
På følgende eftermiddage i nær fremtid kalder
jeres børn på jeres kræfter til skole-fritidsordning hos de yngste og undervisning hos
særligt de ældste. Det drejer sig om:

Mandag den 28. februar fra kl. 12
Torsdag den 28. april fra kl. 10:30
Hvis du/I kunne have noget at byde ind med på disse dage og
tidspunkter i forhold til fritid/SFO eller undervisning af elever på
mellemtrin og i udskoling, så skriv en besked på mig på Intra!
Lærere og pædagoger skal nemlig i arbejdstøjet, tænke store tanker og strategier for
at planlægge næste års skole på GBF!

Og så blev det fredagen, hvor vinterferien bankede på…
Fra den 12. til 20. februar holder skolen og SFOen vinterferie,
og der er dermed lukket.

Vi ønsker alle børn og voksne
nogle hyggelige fælles stunder,
hvor I end tilbringer dem.
Vi glæder os til at lave skole for jer
igen fra og med uge 8.

“DreamTeam” melder klar igen i næste-næste uge. Holder lige vinterferie! Vi glæder os allerede!
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Et glimt fra bestyrelsesmødet torsdag aften, den 10. februar
Her besluttede bestyrelsen for Den Selvejende Institution Gjerrild-Bønnerup Friskole
bl.a. omlægning af realkreditlån, diskuterede forsikringsportefølje, vedtog første
udgave af forældremanualen, drøftede skolepenge, drift og vedligehold af skolen og
dens bygninger, Forårsmessen i Grenaa, klassekasser og forældreaktiviteter m.m.

Skolebestyrelsens kalender for den nærmeste fremtid
I kalenderen for de kommende måneder fortsætter travlheden. Skolebestyrelsen står
sammen med skolens daglige ledelse for den strategiske ledelse og overordnede
rammesætning. Men en friskole er meget mere end f.eks. en folkeskole - vi er en
SMV, altså en mindre, privat virksomhed med eget driftsbudget og -regnskab.
Derfor mødes vi igen efter ferien til et ekstraordinært skolebestyrelsesmøde for
endelig godkendelse af budgettet. Og derfor ser de kommende måneder også
således ud:

“DreamTeam” melder klar igen i næste-næste uge. Holder lige vinterferie! Vi glæder os allerede!
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