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Nyt fra Gildbroskolen – 4. oktober 2021 

Kære forældre og elever 

Tak for en god start på skoleåret 2021/2022. Det har været en skolestart præget af, at vi heldigvis er på vej tilbage til 

de vaner, traditioner og arbejdsgange, som vi kendte før corona. Vi skal dog fortsat være opmærksomme og vise 

hensyn, og det har vi alle været gode til. Tak for det. 

Naturfagsfernisering 

I sidste uge gennemførte vi den årlige naturfagsfestival. Der var mange spændende og lærerige aktiviteter på tværs af 

de forskellige fag og klasser. Ugen blev afsluttet med en stor fernisering, hvor eleverne præsenterede forskellige 

produktioner og emner for hinanden, på tværs af årgange og afdelinger. Det var en god dag for både store og små. 

Billeder fra dagen 

 
 

 
 

 

Nye møbler 

Vi arbejdet fortsat på at opdatere de møbler, som vi har i vores forskellige lokaler. Det har indtil videre betydet, at 

næsten alle klasser har fået nye borde og stole. Desuden har vi indkøbt nye møbler til de fælles områder, hvor 

eleverne kan sidde og arbejde i grupper eller fordybe sig enkeltvis. Dette arbejde fortsætter og vi forventer at kunne 

opdatere møblerne i en række andre lokaler og områder i den kommende tid. 

Ny hjemmeside 

Nu nærmer tiden sig, hvor vi skal overgå til en ny hjemmeside. Det betyder at skolens eksisterende hjemmeside 

(www.gildbroskolen.aula.dk) udgår. I det daglige vil det næppe have den store betydning, da vi jo anvender Aula i 

vores almindelige samarbejde. Generelle informationer, f.eks. ferieplan, skolebestyrelsens principper, etc., vil fortsat 

kunne findes på skolens hjemmeside og vi informerer yderligere, når den nye hjemmeside er blevet lanceret. 

http://www.gildbroskolen.aula.dk/
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P-plads og aflevering om morgenen 

Det er vigtigt, at vi passer på hinanden om morgenen. Det er derfor vigtigt, at I kører helt frem i den blå bane, hvis I 

sætter jeres barn af om morgenen. Derudover skal vi hjælpe hinanden med at huske på, at der er fortov i begge sider 

af p-pladsen, som man skal anvende. Det er vigtigt, at vi husker hinanden på, at man ikke skal gå inden gennem de 

parkerede biler samt at man skal anvende fodgængerovergang eller tunnel, når man går til skole. 

Kontaktforældre 

Ved det seneste forældremøde har vi i alle klasser valgt kontaktforældre. I den nærmeste fremtid vil disse 

kontaktforældre blive inviteret til et fælles møde, hvor vi sammen kan drøfte, hvad vi fremadrettet skal have fokus på. 

Kontaktforældremødet forventes gennemført mandag d. 8. november. Mere information følger. 

Glemmekasse 

Fredag d. 15. oktober bliver glemmekassen tømt og indholdet bortgives til et godt formål. Det kan derfor være en god 

ide at kigge i glemmekassen inden, hvis man mangler noget, som man mener at have glemt på skolen. 

Skolebestyrelse 

Vi har netop gennemført et suppleringsvalg til skolebestyrelsen og der er blevet valgt tre nye forældrerepræsentanter. 

Det drejer sig om Ginnie Hansen (mor til Emmett 0A), Erik Broberg (far til Kian 0A) og Mette Byriel (mor til Lwandle 

1A). Stor tak for jeres engagement og interesse i at stille op til skolebestyrelsen. Vi glæder os til det kommende 

samarbejde. 

Husk i øvrigt, at der er valg til skolebestyrelsen i dette skoleår, som gennemføres i det nye år. Mere information følger 

og alle forældre er velkommen til at stille op. 

På vegne af Gildbroskolen 

René Aistrup, skoleleder 


