
Nyt fra skolen 28. oktober 2022 
 

Kære forældre og elever på Gildbroskolen 

Hermed lidt nyt fra skolen. 

I forbindelse med skolens nye indretning og mange nye møbler, både i klasser og faglokaler, har Højer 

Møbler lavet en lille beskrivelse af skolen. I kan se mere via dette link: 

https://hojermobler.dk/produkt/gildbroskolen/ 

Det er blevet politisk besluttet, at kommunens aftenklubber skal sammenlægges og placeres på 

Gildbroskolen. Derfor vil aftenklubberne i hele byen være samlet på Gildbroskolens SFO fra 1. januar. 

Blandt SFO’ens personale vil vi i den kommende tid planlægge, hvordan aftenklubben på Gildbroskolen kan 

blive hele kommunens aftenklub. I den forbindelse vil vi inddrage henholdsvis Ungdomsskolen og Ishøj 

fælleselevråd.  

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. 

Byggeriet i hallen er desværre blevet forsinket. Foreløbigt er der tale om et par ugers forsinkelse, men vi 

kan muligvis imødese yderligere forsinkelse. Byggeprocessen er desværre påvirket af mange forskellige 

faktorer, de fleste nogle, som kan være svære at kende på forhånd. 

Fra i år overgår vi til de nye Nationale overgangstest. Overgangstestene er obligatoriske i dansk(læsning) på 

2., 3., 6. og 8. klassetrin og i matematik på 2., 4., 6., 7. og 8. klassetrin.  

Testene er lineære hvilket betyder at alle elever får de samme opgaver. 

Klassens lærer skriver ud om hvornår der er test. 

Ønsker man at vide mere, kan man læse i forældrefolderen om testene 221005-Information-til-foraeldre-

om-Folkeskolens-Nationale-Overgangstest (1).pdf  

 

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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