
Nyt fra skolen 30. september 2022 
 

Kære forældre og elever på Gildbroskolen 

I denne uge har vi afholdt den traditionelle emneuge, Gildbyugen. Vi er glade for, at vi endelig kunne 

gennemføre denne gode tradition på skolen, som desværre har været udsat fra sidste skoleår. Tak for en 

fantastisk uge til alle, som har bidraget til at gøre ugen til en god oplevelse for både store og små. 

 

Skolen fyldte 50 år d. 2. september. Det 

fejrede vi med fællessang og kage. Det 

var en hyggelig dag. Yderligere fejrede 

vi fødselsdagen sammen med både 

elever, forældre og personale, da vi i 

forbindelse med Gildbyugen fik besøg 

af borgmesteren, som holdt tale for os.  

Tak fordi I fejrede dagen sammen med 

os. Vi glæder os til at fejre skolen 

sammen med jer de næste mange år. 

 

 

 

Skolens parkeringsplads er fortsat udfordret om morgenen. Vi opfordrer derfor stadig til, at man anvender 

sti- og tunnelsystemer når man færdes til og fra skole. Det er en sikker vej at komme i skole og det er sundt 

at cykle eller gå fremfor at blive kørt i skole. Hvis I alligevel har behov for at køre i bil til skole, så husk at 

køre helt frem i den blå bane, når I sætter jeres barn af. 

Skoleåret er nu godt i gang efter sommerferien og vi er fundet ind i den gode skolehverdag. Snart står 

efterårsferien for døren og inden da afholder vi den årlige motionsdag. Det sker fredag d. 14. oktober, hvor 

der som altid vil være forskellige aktiviteter, inden vi ønsker hinanden god efterårsferie. 

Kulturium har inviteret til alle børn og unge i biografklub. Se opslag i Aula fra i onsdags, hvor I kan læse 

mere om tilbuddet. 

Dette nyhedsbrev kan også findes på skolens hjemmeside via dette link: 

https://ishoj.dk/borger/dagtilbud-og-skoler/skoler/skolernes-hjemmesider/gildbroskolen/om-skolen/nyt-

fra-skolen/  

 

På vegne af Gildbroskolen 

René Aistrup, skoleleder  
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