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Nyt fra Gildbroskolen – maj 2021 

Kære forældre og elever 

Nu nærmer sommeren sig og vi glæder os over, at alle elever er tilbage på skolen. Vi ser frem mod næste skoleår, som 

forhåbentligt bliver mere almindeligt end dette skoleår. I dette nyhedsbrev vil vi derfor ikke orientere om corona, men 

i stedet orientere om en række andre forhold, som vedrører skolen, bl.a. lidt om det kommende skoleår. Hvis I ønsker 

information om skolens håndtering af corona, kan I læse skolens informationsbreve om coronasituationen i Aula eller 

på skolens hjemmeside: www.gildbroskolen.aula.dk 

Det er noget tid siden, at vi sidst har udsendt et generelt nyhedsbrev. Siden sidst har vi desværre mest oplevet 

nedlukning, coronarestriktioner og fjernundervisning i større eller mindre grad. Men der sker heldigvis også andre ting 

på skolen. Vi har bl.a. købt nye møbler til vores fælles arealer og klasser (se billeder). I SFO’en har vi fået renoveret 

vores klatrevæg, som igen kan bruges, både i skoletiden og om eftermiddagen. Det glæder vi os til. 

   
 

Siden 1. april har de kommende skolebørn, som starter i børnehaveklasse efter sommerferien, været på skolen. Det er 

som altid en fantastisk tid, hvor de kommende skolebørn lærer SFO, skole, personale og ikke mindst hinanden at 

kende. I år har vi haft lejlighed til igen at benytte faciliteterne på Bredekærgård, som der tidligere har været tradition 

for. Det har været fantastisk at benytte stedet til at præsentere aprilbørnene for skoleaktiviteter og kombineret det 

med aktiviteter, hvor børn lærer om at være i naturen og passe de dyr, der er på Bredekærgård. Alt dette har været 

med til at give børnene en masse gode oplevelser, og er med til at styrke sammenholdet blandt børnene 

Som vi nævnte i sidste nyhedsbrev, har vi på skolen arbejdet med vores interne organisering, hvor vi i det kommende 

skoleår går fra at have 3 afdelinger (indskoling, mellemtrin og udskoling), til i fremtiden at have to afdelinger. For det 

enkelte barn vil det have en begrænset betydning i det daglige og det vil heller ikke have en betydning for det daglige 

skolehjemsamarbejde. 

På nuværende tidspunkt er vi i færd med at planlægge det kommende skoleår. Som altid vil vi orientere klasserne om 

eventuelt nye lærere og pædagoger i slutningen af skoleåret.  

Viceskoleleder, Lykke Dyrlund Sørensen, er gået på orlov og vender efter planen tilbage i januar 2022. I denne periode 

er Tina Munkebo konstitueret viceskoleleder, mens Lonni Carlsen er konstitueret afdelingsleder for udskolingen fra 

august 2021 og indtil Lykke vender tilbage i det nye år. 

Vi ønsker Lykke en god orlov og vi glæder os til at se hende igen i det nye år. 

På vegne af Gildbroskolen 

René Aistrup, skoleleder 

http://www.gildbroskolen.aula.dk/

