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Kære forældre og elever på Gildbroskolen 

Hermed det månedlige nyhedsbrev. 

SFO 

Vi er i gang med nogle mindre ændringer i SFO’en, hvor vi forsøger at indrette os en lille smule anderledes. 

Det har bl.a. betydet, at vi har investeret i Esportsudstyr og indrettet et Esportslokale. Derudover er vi 

fortsat i gang med at planlægge sammenlægningen af kommunens aftenklubber, hvor børn fra alle 

kommunens skoler vil have mulighed for at komme i aftenklub på Gildbroskolen. I den forbindelse har vi 

haft møder med Ishøj Fælleselevråd og Ungdomsskolen. Mere information følger i den kommende tid. 

Endelig kan vi orientere om, at SFO’ens svævebane desværre er ude af drift. Vi har bestilt reparation. 

Læs mere om SFO’en i SFO’ens særskilte nyhedsbrev, som kan læses via dette link: 

https://ishoj.dk/borger/dagtilbud-og-skoler/skoler/skolernes-hjemmesider/gildbroskolen/gildbro-

sfo/nyhedsbreve-fra-sfo/  

Skakdag 

Kommunens årlige skakdag er blevet afholdt på skolen. Vanen tro, var det en fantastisk dag, hvor børn fra 

alle kommunens skoler havde en god dag sammen. I år skulle vinderen findes på Vibeholmskolen, men 

Gildbroskolen var stærkt repræsenteret i hele konkurrencen og havde en elev i finalen. 

 

Juleklip og julecup 

Fredag d. 25. november afholdte vi den årlige klippeklisterdag. Samtidigt dystede en række klasser i den 

årlige julecup. Det var en hyggelig dag, hvor der blev pyntet op til jul. På dagen havde vi en lille konkurrence 

om, hvem der kunne lave det bedste julepynt til skolelederens dør. Det var svært at vælge, men valget 

endte med at falde på 5.B. Mange tak til alle for den flotte julepynt og stort tillykke til 5.B. 
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Hallen 

Byggeriet i hallen er desværre blevet yderligere forsinket. Vi håber, at vi kan tage hallen i brug i 

begyndelsen af det nye år, til glæde for både voksne og børn. I mellemtiden har vi booket hal i 

Fritidscenteret, så de fleste årgangen har mulighed for at gennemføre idrætsundervisningen indendørs. 

Matematikkens dag 

I forbindelse med Matematikkens dag, har 5.A vundet en stor plakatkonkurrence. Tillykke til alle de dygtige 

elever, som har bidraget og stort tak til alle de voksne og børn, som var med til at gøre denne dag til en 

spændende og lærerig dag.  

Andet 

I de seneste to skoleår har vi vænnet os til, at I, forældre, siger farvel udenfor skolen og ikke går med ind 

om morgenen. Vi vil gerne minde om, at den praksis fortsat er gældende i dette skoleår. I er naturligvis 

velkommen til at kontakte klasselæreren via Aula eller henvende jer til skolens kontor om morgenen, hvis I 

har behov for det og man kan altid gå med ind, hvis man afleverer i SFO’en. 

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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