
Ugeny� ve� udgange� af ug� 11 � skoleåre� 2021/22
N�� leve�? - 8. på “brobygningsforløb”

VID Gymnasier - HHX Grenaa bød sammen andre ungdomsuddannelser i denne
uge også vores 8. klasseselever velkommen. Her ses et par af vores elever, som
tilbragte ugen sammen med andre unge fra Norddjurs i introduktionsforløb til de
enkelte ungdomsuddannelser. Det er dét, man kalder “brobygning” til videre
uddannelse og skole. Fra GBF skal lyde et “Tak for god modtagelse!”

Projek� - Proble� - Produkter
Børne- og Undervisningsministeriet har på sin
hjemmeside defineret, hvorledes eleverne i 9.
klasse i en uge, dvs. fem sammenhængende
dage, skal arbejde med det afsluttende arbejde
med projektopgaven. Eleverne skal belyse en
problemstilling, som de selv er med til at
formulere.

Projektopgaven går på tværs af skolens fag og
emner, og læreren tilrettelægger og differentierer
undervisningen, så den tilgodeser den enkelte
elevs mulighed for at arbejde med:

● en problemstilling
● opgavens indhold
● arbejds- og undersøgelsesformer
● kilder og materialer

● udtryks- og formidlingsformer
● at fremstille et produkt
● at gennemføre fremlæggelsen

“Drea�Tea�” melder klar ige� � næst� ug�. V� glæder � allered�!
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● et eller flere praksisfaglige elementer.

Her på Friskolen fandt projektugen sted her i uge 11, hvor vores 11 elever i 9. kl.
arbejdede – nogle alene, andre i grupper – med det overordnede tema “FRIHED” og
med deres individuelle problemstillinger.

Fredag kl. 12 var der aflevering. Fremlæggelserne finder sted i næste uge og foregår
ligeledes enkeltvis eller gruppevis.

Her ses nogle af produkterne
og de produktive elever…

Podcasts og praksisfaglige elementer.

Imponerende fokus!

“Drea�Tea�” melder klar ige� � næst� ug�. V� glæder � allered�!
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Fable� o�, hvorda� skildpadde�
fi� si� skjol� - på engels�!

Lillegruppen (dvs. 0.-2. kl.)
brugte onsdag-torsdag-fredag
på at indøve og producere
kostumer til forestillingen. Der
blev holdt generalprøve
fredag formiddag for
skoleledelsen - vi føler os
meget beærede!

Denne dyrefabel er nu også
blevet tilført sang, dans og
musik i helt egen
GBF-produktion.

Dejligt at se, høre og mærke,
hvordan fællesskab,
kreativitet og dannelse er
kommet til udtryk helt fra 0.
klasse. (Forældre, I kan godt
glæde jer!)

Tak for at være alle de forskellige dyregrupper
(leoparder, aber, slanger, elefanter, skildpadder) og himmelguder

Tak for at hjælpe hinanden med at fylde rollerne ud!

“Drea�Tea�” melder klar ige� � næst� ug�. V� glæder � allered�!
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Stor�, stor� langebe�
På Gjerrild Bønnerup Friskole iagttog
elever og voksne denne "ene og alene
stork", som bringer mindelser om Ole
Lund Kirkegaards historie om Lille Virgil.
- Vi må håbe, der ikke (som i bogen)
sker noget med købmandens skorsten!

Tak til Betina Lund Hansen fra
børnehaven Savværket (på den anden
side af vejen) for fine billeder på en grå
og regnvåd tirsdag.

Markedsførin�
Nogle af jer var så søde at besøge Forårsmessen i Grenaa sidste weekend, hvor
man også kunne møde bestyrelsen for Den Selvejende Institution Gjerrild-Bønnerup
Friskole. Mange tak for det.
Med Den Grønne Bus parkeret tæt på hallens hovedindgang kunne ingen helt undgå
at bemærke os!

Onsda� fik skolelederen besøg af revisor. Og det var - ganske som ventet - en travl
dag, men forløb planmæssigt og uden flere overraskelser.

Ifølge administrationskalenderen venter GBF nu på regnskab, gennemgang heraf og
generalforsamling. HUSK at overveje, om du evt. kunne have lyst og mulighed for at
stille op til bestyrelsen…

I skoledelen blev der
gjort klar til akvarier.
😦

“Drea�Tea�” melder klar ige� � næst� ug�. V� glæder � allered�!
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Torsda� gi� � fis� - på de� fed� måd�
Med "Livet i vandet" som tema blev det bl.a til en tur i
Kattegatcentret, hvor både 3.-4. opg 5.-6. klasse blev
meget klogere, specielt på blæksprutter.

Derfor var det, at 5.-6. kl. hjemme i klasseværelset har
været i færd med at gøre klar til liv i akvarier.👀
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“Åben skole” og “udeskole” er udtryk for en skole, som inddrager sin omverden.

“Drea�Tea�” melder klar ige� � næst� ug�. V� glæder � allered�!
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Forældr� ska� opdrage�
ti� a� forstå
Me� så ska� ma� også
h�’ ha� de� fr� små!

I seneste UgeNyt blev der reklameret for
førsteudgaven af Forældremanualen. Den kan man nu
selv finde, læse og printe her:
https://gbfriskole.m.skoleintra.dk/staff/documents/list

Næst� ug�
I uge 12 vender Friskolen atter tilbage til
almindeligt skema og 8. kl. kommer hjem fra
brobygning.

Nogle skal fremlægge… og de yngste vil
optræde for os.

Vi glæder os!

Mandag eftermiddag mødes bestyrelse og medarbejdere til stort fælles møde om
den nye struktur for friskolen, som er på tegnebrættet. Sammen arbejder vi mod at
tydeliggøre friskolens værdier, styrke fællesskab og læring, kreativitet og dannelse i
vores lille skole.

Den endelige plan med præcise skemaer osv. kommer traditionen tro først sidst i maj
eller begyndelsen af juni, men inden da vil friskolen tage dialogen med jer forældre
om klasseinddeling, skoledagens længde og nogle af de andre rammevilkår, som
også optager jer.

Kulturskole� sætter BLÆS på GBF!
Dygtige og opmærksomme faglærere
har budt ind på et spændende tilbud fra
Kulturskolen. Det betyder, at 3.-4. kl. de
to kommende torsdage i deres
musiktimer bliver introduceret til

messingblæserinstrumenter i form af trækbasunen og trompeten. Derpå følger også
en prøveperiode. Den er rig, som har musikken i sit liv!

→→→ Handlekra� o� elevdemokrat�…

“Drea�Tea�” melder klar ige� � næst� ug�. V� glæder � allered�!
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Fredag den 25. marts tager GBF hul på
affaldsindsamlingen 2022, som skal finde
sted over hele landet fra den 28. marts til 3.
april. Som de siger: Affaldsproblemet er ikke til
at tage fejl af. Vi er dét folkefærd i Europa, der
producerer mest affald pr. indbygger.

Målet med kampagnen er gøre en forskel for
vores miljø, natur og klima og skabe et
Danmark helt fri for affald. I kan læse mere om
kampagnen på:
https://www.affaldsindsamlingen.dk/

Endelig kan også ELEVRÅDET på GBF atter samles. Der har været afholdt flere
møder i Norddjurs Fælles Elevråd (NFE), hvori vores elevrådsformand og

elevrådsnæstformand har deltaget. De har
noget på hjertet og noget at inspirere os
med!

Desuden har man i klasserne haft
forskellige ønsker oppe at vende, som
Elevrådet også gerne vil høre nærmere
om og tage stilling til.

�lsyne� me� undervisningen� kvalite�
Forældrene på en fri grundskole vælger en tilsynsførende til at føre tilsyn med
undervisningens kvalitet. Hos os er det Dorte Ruggaard, som er dette eksterne
tilsyn. Hun skal som tilsynsførende vurdere, om undervisningen og elevernes faglige
niveau kan stå mål med folkeskolen. Derudover har forældrekredsen også tilsyn med
undervisningens kvalitet.

Og Dorte kommer bl.a. på onsdag den 30. og torsdag den 31. marts, samt onsdag
den 27. april på besøg og vil være nysgerrig og opsøgende på undervisningen, tale
med elever og lærere.

Forældrehjælp e�erspørge� - fortsa�!
Selv om man er tilfreds med undervisningen på GBF, må man fortsat
meget gerne melde sig som forældrehjælp torsdag den 28. april.
Fra kl. 11 skal personalegruppen fra skole og SFO nemlig afholde
det andet af to pædagogiske arrangementer. En enkelt forælder har
heldigvis tilbudt sin assistance, men vi behøver fortsat flere!

Skriv gerne fluks til Anni Schumacher på Intra. 🙏 På forhånd mange tak.
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Personaleny�
Eftersom der nu kun er 2 uger til, at 20 små “Humlebier”
begynder i Tidlig SFO, har vi oprettet en midlertidig stilling. Det
betyder, at Louise Bach Laursen fra Karlby Klint kommer og
bistår Pernille i dagligdagen med at tage sig af de kommende
skolestartere. Louise har allerede taget forskud på arbejdet ved
i disse dage at vikardække for bl.a. Malene i SFOen.

Louise er egentlig i gang med at læse til pædagog, men har
valgt at bruge denne tid på at få lidt mere praktisk erfaring. Privat bor hun med sin
kæreste på en stor landejendom nær en af vores andre smukke klinter.

- Vi siger velkommen til! Tag godt imod Louise.

Josefine, som har været hos os siden sommer og givet en
god og kærlig hånd med i forhold til særligt de yngste
elever, har nu ønsket at flytte hjemmefra og stifte
bekendtskab med andre brancher. Josefine havde derfor
sidste arbejdsdag i mandags.

Vi siger mange tak for indsatsen og ønsker Josefine alt det
bedste med det, som venter! Tak til alle jer elever, som
berigede Josefine med skønne tegninger. Det var den
bedste gave, hun kunne ønske sig, sagde hun selv.

Heldigvis er der to andre tidligere elever, Anna og Thea, som også bor i området, og
som - blandt andre sammen med engelsk-, dansk- og musiklæreruddannede og
erfarne Buffy - også er søde til at dække ind, når vi er ramt af sygdom.

Vi arbejder derudover på at sikre os endnu en “fast” tilkaldevikar.

V� ønsker all� bør� o� voksn�
e� fortsa�

go� weeken�

V� glæder � ti� a� lav� skol� for jer ige�
� næst� ug�
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