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Nyt fra Gildbroskolen – februar 2021 

Kære forældre og elever 

I dette nyhedsbrev vil vi ikke orienterer om corona, men i stedet orientere om en række andre forhold, som vedrører 

skolen. 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 

Vi har tidligere orienteret om, at vi har bestilt nye møbler til skolen, både til vores fælles områder og til klasserne. 

Mange møbler er ankommet og møblerne til klasserne ankommer i den kommende uge. Vi glæder os til at præsentere 

vores nye møbler for eleverne. Vi er sikre på, at det kan bidrage til en fantastisk skoledag.  

Vi har desværre ikke haft mulighed for at indkøbe nye møbler til alle klasser, men alle årgange og klasser får glæde af 

de møbler, som står i vores fælles områder. Billeder af de nye møbler fremgår af Aula (se nedenfor for 4 eksempler).  

  

  
 

På skolen er vi i færd med at arbejde med vores interne organisering, hvor vi går fra at have 3 afdelinger (indskoling, 

mellemtrin og udskoling), til i fremtiden at have to afdelinger. Det vil ske med overgangen til et nyt skoleår. 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. 

I øjeblikket sender vi breve ud til de forældre, hvis barn enten har 10 eller 15 % fravær. Det er en almindelig procedure 

på alle skoler og skolen er forpligtiget til at sende disse breve af sted. Hvis I som forældre oplever, at jeres barn 

uberettiget bliver registreret fraværende, så kontakt skolen, i første omgang ved at skrive til den pågældende lærer 

eller pædagog. Som oftest finder vi en god løsning sammen. 

I ønskes alle en god vinterferie. Pas på jer selv og hinanden. Vi glæder os til at se jer igen efter ferien. 

På vegne af Gildbroskolen 

René Aistrup, skoleleder 

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

