
Ugeny� ve� udgange� af ug� 14 � skoleåre� 2021/22
Endn� e� skoleug� er rinde� u�
I sol og regn, slud og blæst. Friskolen
med sine for tiden 122 elever gør
status efter første uge af april og
takker alle for at være medskabende
på vores kerneværdier:

Fællesskab

Kreativite�

“Drea�Tea�” melder klar ige� e�er påskeferie�. V� glæder � allered�!
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Dannels�

D� aller-yngst�
Eleverne i “Tidlig SFO”, som er førskolebørnene fra kommunens daginstitutioner, er
nu også rykket ind og har afsluttet sin første uge på Gjerrild-Bønnerup Friskole.

Det har været en fornøjelse at se, hvor godt og hvor hurtigt børnene er faldet til, og
hvor hurtigt de har fundet hinanden, fortæller pædagogerne, Pernille og Louise. De
børn som kommer fra Savværket, udgør den største gruppe, og en bekymring kunne
være, at de ville holde sammen og ikke lukke de øvrige børn ind, men det har slet
ikke været tilfældet. Alle børnene har accepteret hinanden som en gruppe og leger
på kryds og tværs. De første par dage var børnene spændte, og det var til tider lidt
svært at skabe opmærksomhed og ro, men de sidste 3 dage er der sket meget. Og
også “Humlebierne”, som gruppen kaldes, kender nu tegnet og tiden for, hvornår
man skal sætte sig ned, lytte og lære. Stor ros til alle!

Med hjælp fra elever i 3.-4. klasse fik alle Humlebier torsdag bl.a. bagt hvert sit
“regnbuesnobrød”. Og fredag blev det også til en udflugt til “det hemmelige sted”.
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Ugen bød på Grønn� forløb o� mang� forskellig� temaer

0.-2. klasse (i daglig tale “Lillegruppen”) har haft påsken
som tema for de 3 værksteder: Sløjd, hvor uroer og

bordpynt i træ blev til;
håndarbejde, hvor frodig
bordpynt blev skabt til
påskebordet, og køkkenet,
hvor alle retterne til den
fælles påskefrokost fredag
blev tilberedt.

3./4. klasse
har haft idræt og bl.a. været en tur i svømmehallen, samt opfundet nye lege.

5./6. klasse har haft dansk og læsning og i den forbindelse
arbejdet med novellesamlingen "Den anden side“. De har lyttet,
læst, analyseret og lavet plakater, og så indledte klassen
forløbet med en tur på Ørum Bibliotek efter nyt læsestof.
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7. klasse har i deres projektuge arbejdet med temaet
“forandring og konsekvens". Derudaf er udfoldet
mange spændende, selvvalgte emner og produkter.
Dermed kom der fokus på kreative og innovative
designprocesser og det at kunne administrere tid.

8. klasse har haft naturfagsforløb med temaet “jordens
ressourcer". Eleverne har fordybet sig i både forsøg og
teori.

Nysgerrigheden har været
styrende, og lærerteamet
beretter begejstret om,
hvordan ugen også er blevet afsluttet med flotte fremlæggelser og ny fælles viden.

9. klasse nærmer sig de skriftlige prøver og har derfor haft fagdage i matematik
med kursus i elektroniske hjælpemidler, krydret med lidt udematematik som
repetition og afbræk. Kropslig udfoldelse og aktivitet kan klare hjernen, hedder det
sig.

Et kig ind i 9. klasse i onsdags… - Nej, hovsa! Det var vist ikke 9. klasses elever!?!
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Samvær o� læsnin�!

Her mødes friskolens 3 værdier;
fællesskab, kreativitet og dannelse - for den enkelte, i fællesskabet.

Når du læser, påvirker det din hjerne positivt. Det får blodet til at strømme til
hovedet, og det smører dine mentale tandhjul. Et studie viser, at læsning øger
blodtilførslen til de områder i din hjerne, du bruger, når du skal koncentrere dig.
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“Gennem læsning
tilegner eleverne sig
viden, oplevelser og
fordybelse,

og udvikling af
læsekompetence er
helt central for lysten
til at lære mere og
som forberedelse på

videre uddannelse og aktiv deltagelse i samfundet.”
Fra EMU, Danmarks Læringsportal

Forskning har vist os,
hvad de fleste af os har
erkendt eller vil erkende:
Evnen til at kunne læse
er helt essentiel, både
generelt set, og hvad
angår litterære værker.

Vi læser af mange
forskellige grunde: Vi
læser for vores egen
skyld, med henblik på
uddannelse, i vores arbejde og som en del af vores deltagelse i samfundslivet. Vi
ved, at hvis man mangler læsefærdigheder, har det dels store omkostninger for den
enkelte og i et større omfang for samfundet som helhed.

Vil man vide mere og finde f.eks. strategier til faglig læsning har
Nationalt Videncenter for Læsning noget at byde på. Det drives i
samarbejde med landets seks professionshøjskoler.
https://www.videnomlaesning.dk/

Bemær�!
Daglig læsetræning hjemme er og bliver den vigtigste
opgave. Den daglige læsning kan og skal løftes hos jer,
kære forældre. Anbefalingen lyder: Minimum 20 min.
Lytte-læsning er én af måderne.

På GBF er vi så heldige at være beriget med også to
læsevejledere og i det hele taget med nogle meget dygtige faglærere, som ligeledes
har fokus på læsning. Af både litterær og faglig slags.

Men træningen skal ske hjemme. Hver dag. For børnenes skyld.
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Venneforeninge� træder ti�
I slutningen af marts forsamledes gæve folk omkring friskolen og dannede tilsammen
den nye VENNEFORENING for Gjerrild-Bønnerup Friskole, som har konstitueret sig
således:

Formand Sabina Hvid og næstformand Dorte Hansen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Søren Kejser, Anni Schumacher, Jesper
Kejser og Ulrik Kurzweg🙏🙏🙏

Foreningens formål er klart beskrevet i vedtægterne og lyder:

Stk. 1. At skaffe midler til finansiering af elevaktiviteter og undervisningsmidler på GjerrildBønnerup

Friskole, som falder uden for skolens økonomiske formåen.

Stk. 2. At skaffe midler til finansiering af fysiske anlæg på eller ved Gjerrild-Bønnerup Friskole, som

er udviklende for skolens lege- og undervisningsmiljø, og som falder udenfor skolens økonomiske

formåen. Udendørs anlæg skal kunne anvendes i samarbejde med det omgivende lokalsamfund og

foreninger.

Stk. 3. At gøre Gjerrild-Bønnerup Friskole til en endnu mere attraktiv skole for elever, forældre og

personale.

Stk. 4. At knytte bånd mellem skole og lokalsamfund, herunder erhvervslivet og foreninger.

Stk. 5. Sikre muligheden for at bevare kontakt til friskolen for tidligere elever, forældre og ansatte.

https://gbfriskole.dk/venneforening/

Der er allerede gang i en hel del projekter, som
har til formål at rejse penge til friskolen og til
bl.a. de legeredskaber, som eleverne har
udtrykt ønsker om.

Har man ideér til foreningen, er man meget
velkommen til at kontakte et af
bestyrelsesmedlemmerne.

GBF og dens elever glæder sig meget til at se
forårets og sommerens aktiviteter udfolde sig.
Vi håber, at indsamlinger m.v. må give os bl.a.
udendørs læse- og hyggekrog, ekstra gynger til også de ældre elever og dermed
flere muligheder for frikvartersleg.

Tak til alle jer i den nye bestyrelse! For venskabet, initiativerne og for de bidrag, I nu
gennem uvurderligt frivilligt arbejde yder friskolen!
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Skolebestyrelse� på arbejd�
Onsdag den 6. april var der ordinært møde i først økonomiudvalg og derpå i
skolebestyrelsen. Årsregnskabet blev gennemgået, og en del af de emner, som
præger og optager skolen, blev berørt.

Dette bestyrelsesmøde var periodens sidste møde. Efter påske afholdes den årlige
GENERALFORSAMLING med beretninger fra bestyrelse og skoleleder,
forelæggelse af årsrapport og valg til bestyrelsen. Flere bestyrelsesposter på valg og
ikke alle nuværende medlemmer genopstiller. Desuden er der to suppleantposter.
Valgbare er både medlemmer af forældrekreds og skolekreds. Se nærmere her:
https://gbfriskole.dk/bestyrelsen/#medlemmer

Alle referater af dette og tidligere møder kan findes og læses via
skolens hjemmeside:
https://gbfriskole.dk/category/bestyrelsesreferater/

Friskolen opfordrer alle nysgerrige i og omkring
skolen til at møde til generalforsamlingen torsdag
den 21. april fra kl. 18:30.

Man skal ikke føle sig forpligtet til selv at stille op, men
de øvrige medlemmer og hele friskolen med elever,
forældre og medarbejdere vil sætte pris på at få jeres
støtte og opbakning! Her indledes den demokratiske
dannelse med invitation til skolens fællesskab.

Selve mødet med valghandling foregår i Storegruppen
(9. klasse). Følg skiltningen!

O� hus� også, a� der lid� forplejnin� � skolegårde� allered� fr� k�. 18
o� mulighe� for pasnin� af skolebør� � skolen� SFO.

Ve� mød� - v� håber a� s� jer!
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“Ta� for fællesskabe�!”

- so� é� af elevern� � indskolinge� sagd�, d� der blev tage� hu� på påskefrok�te�.
Selvlave�, naturligvi�. “Hjertelig� selvta�,” ska� de� lyd� herfr�.💚

På GBF holder v� af hverdage�. Hver dag begynder med morgensamling,
fællessang, fødselsdagsfejring - når aktuelt, og fælles beskeder. I ugen, der nu er

gået, har Lillegruppen også optrådt for os med et nummer fra Krybbespillet.

Arbejdslørdag� på friskolen. Tak til alle bidrag fra børn og voksne,
som første lørdag i april bidrog med gode gerninger og løsninger på
praktiske opgaver. Der er sket forandringer på legepladsen, hvor
bl.a. en sandkasse er under etablering. Måske sker der endnu mere
lørdag den 30. april, når vi atter afholder arbejdsdag - for både
tilmeldte forældre med børn, samt medarbejdere.

Også en stor tak til vinduespudserne og dem, som tog sig af
oprydning og rengøring bagefter. Ja, TAK til alle, der tager del. Vi behøver jer!

Næst� arbejdslørda�
… vil der også være en stor opgave med
at fjerne og bortskaffe nedslidte
legeredskaber fra legepladsen; både for
at give plads til noget nyt, og for at
forebygge uheld og farlige situationer i
legen.
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Næst�-næst� ug�
I de kommende 10 dage, dvs. uge 15 til og
med den 18. april holder GBF
påskeferie.🐣🐤

I Friskolens SFO er der
pasning af alle tilmeldte børn.
I ønskes mange skønne timer
sammen - mandag, tirsdag og
onsdag!

Når vi tirsdag den 19. april atter er tilbage, gælder skemaet for en mere almindelig
uge. 💚

Og SÅ kommer Gjerrild-Bønnerup Friskoles årlige generalforsamling

torsdag den 21. april, hvor Gjerrild-Bønnerup Friskoles bestyrelse
beværter de interesserede med pølser, brød og vand fra kl. 18,
hvorefter det fra kl. 18:30 bliver mere seriøst og for alle nysgerrige med
selv den mindste interesse for skolen.

Det vil være muligt at få passet sine børn i SFOen imens, såfremt man snarest
muligt giver besked til skolen om evt. behov. Skriv en intra-besked til AS el. SC.

Vil du gerne læse tidligere numre af UgeNyt, så findes de på skolens hjemmeside.
Lige her: https://gbfriskole.dk/category/ugenyt/

V� ønsker all� bør� o� voksn�
e� dejli� weeken�

& e� skø� påskeferi�

V� glæder � ti� a� lav� skol� for jer ige� o� c�. 10 dag�

💚
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