
Gildbroskolen 21. december 2020 

Nyt fra Gildbroskolen – december 2020 

Kære forældre og elever 

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår samt en fantastisk juleferie. 2020 har været et særligt år, som på alle 

måder har været anderledes, også på skolen. Vi glæder os til, at vi gradvist kan vende tilbage til en mere normal 

skolegang, forhåbentligt henover foråret og i det kommende skoleår. 

I dette nyhedsbrev vil vi orientere om en række forhold, som vedrører skolen. Information om corona er ikke en del af 

dette brev. Hvis I ønsker information om skolens håndtering af corona, kan I læse skolens informationsbreve i Aula 

eller på skolens hjemmeside: www.gildbroskolen.aula.dk  

P-plads 

I samarbejde med kommunen har vi fået forbedret vores p-plads. Der er blevet anlagt et fortov, så der nu er fortov i 

begge ender af p-pladsen. Desuden afprøves der lige nu en anderledes lyssætning i lamperne, så der kan komme 

kraftigere belysning når det er mørkt. Snart vil der også blive opsat skilte der fortæller, at p-pladsen er forbeholdt 

skolens brugere og ansatte. Det betyder, at det vil være forbudt at parkere på skolens p-plads indenfor skolens 

åbningstid, hvis man ikke har et ærinde på skolen. Det vil forhåbentligt betyde, at der vil være bedre plads til alle os, 

der dagligt har et ærinde på skolen. 

DR Ultra 

Skolen er blevet kontaktet af DR Ultra, som søger børn der vil deltage i Ultrapanelet. Vi har tidligere udsendt 

information om dette og I kan læse mere og tilmelde jer på dette link: www.ultrapanelet.dk 

SFO 

I sidste uge har vi udsendt information om nye takster for SFO og klub. Husk at orientere jer i brevet, hvis det er 

relevant for jer. 

Nye møbler 

Vi har bestilt nye møbler til skolen, som vil blive leveret i løbet af foråret. Vi har bestilt møbler til ca. 10 klasser samt til 

vores fælles arealer. Til klasserne har vi bestilt akustikbehandlede møbler, som vil virke støjdæmpende. Til fælles 

arealerne har vi bestilt en række forskellige møbler, som fremmer gruppearbejde og fordybelse. Møblerne vil blive 

leveret henover foråret og vi glæder os til at give eleverne nogle nye muligheder og oplevelser i det daglige.  

Fyrværkeri 

Nu nærmer tiden sig, hvor vi omgås fyrværkeri. Husk at passe på jer selv og hinanden, hvis I er i nærheden af 

fyrværkeri. Læs i øvrigt det tidligere udsendte brev fra Københavns Vestegns Politi, som kan findes i Aula. 

 Julehygge i december 

December har været en ekstraordinær hyggelig måned på Gildbroskolen. Der har været julehygge og skolen har været 

flot pyntet op til jul. Mange tak for den gode stemning, som I alle har været med til at skabe. Det har været en 

fornøjelse. 

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår. 

På vegne af Gildbroskolen 

René Aistrup, skoleleder 
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