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Nyt fra Gildbroskolen – juni 2021 

Kære forældre og elever 

I ønskes alle en god sommer og en fantastisk ferie. Dette skoleår har, ligesom sidste skoleår, været anderledes, men vi 

har sammen fundet gode måder at være sammen på i en meget anderledes tid. Vi glæder os til, at vi forhåbentligt kan 

vende tilbage til en mere normal skolegang i det kommende skoleår. 

Skoleåret 2021/2022 

Vi glæder os til det kommende skoleår. Klasserne har fået information om eventuelt nye lærere, nye klasselokaler og 

meget andet. Vi ser frem til, at vi sammen skal genoptage det gode fællesskab, som vi i det daglige oplever på skolen. 

Den første skoledag i det nye skoleår er torsdag d. 12. august. Det bliver fantastisk at se hinanden igen. 

Ny hjemmeside 

I efteråret 2021 vil vi overgå til en ny hjemmeside. Det betyder at skolens eksisterende hjemmeside 

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

kontinuerlige samarbejde. Generelle informationer vil fortsat kunne findes på skolens hjemmeside og vi informerer 

yderligere, når det bliver aktuelt. 

P-plads 

I samarbejde med kommunen har vi i det forgangne skoleår fået forbedret vores p-plads. Der er blevet anlagt en gå-

zone, så der nu er fortov eller gå-zone i begge ender af p-pladsen. Desuden er der blevet afprøvet 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 i dagtimerne, ligesom det er tilfældet på andre af 

kommunens skoler. 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. 

SFO 

Ligesom resten af skolen, har SFO’en også været påvirket af de mange retningslinjer og anbefalinger. På trods af det, 

har børnene stadig haft sjove og spændende dage i SFO’en. VI glæder os til at kunne endnu mere af det, vi gerne vil, i 

det kommende skoleår. Vi glæder os f.eks. til igen at gøre brug af vores klatrevæg, som lige er blevet renoveret med 

nye greb. Derudover bliver det spændende at genåbne aftenkluben, som vil blive slået sammen med Vejlebroskolens 

aftenklub i det kommende skoleår.  

Nye møbler 

I det forgangne skoleår har indkøbt nye møbler til skolen, både til klasser og fællesområder. I det kommende skoleår 

vil der bliver leveret yderligere møbler og vi tilstræber at sikre, at så mange klasser som muligt, har fået nye 

klassemøbler. Derudover arbejder vi løbende på at forbedre vores fællesområder med spændende og indbydende 

møbler, som kan forbedre arbejdsmiljøet for både voksne og børn.  

Nyt på kontoret 

Hvis I kommer på besøg på kontoret i det nye skoleår, vil I møde vores nye skolesekretær, som starter efter 

sommerferien. Da Marianne går på pension, har vi måtte finde den helt rette afløser, og det har vi funder i Pia, som 

glæder sig til at starte på skolen og lære os at kende. 
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Udover en ny skolesekretær, vil I også kunne møde Lonni på kontoret, som efter skal være konstitueret afdelingsleder 

for udskolingen i det første halve år af skoleåret. Lonni kender I måske allerede, da hun er en af skolens mange dygtige 

lærere, som har en god erfaring med skolens ældste klasser. 

I ønskes alle en god sommerferie. 

På vegne af Gildbroskolen 

René Aistrup, skoleleder 


