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Kære forældre og elever på Gildbroskolen 

Hermed det månedlige nyhedsbrev for januar. 

Parkeringsplads og aflevering 

Som altid vil vi gerne opfordre til, at alle børn går eller cykler i skole. Det er både sikkert og sundt og giver 

en god start på dagen. Der er sikre stier og tunneller, som alle fører til skolen. Hvis I alligevel aflevere jeres 

barn i bil, vil vi gerne henstille til, at I kører helt frem i den blå kørebane samt at I ikke anvender skolens 

parkeringspladser til parkering. Vi oplever desværre store parkeringsudfordringer i øjeblikket og 

medarbejdere eller andre personer med ærinde på skolen, har store udfordringer ved at finde en 

parkeringsplads. 

Husk kommunens princip om aflevering og afhentning, som har fokus på, at man som forælder siger farvel 

udenfor skolen og ikke går med ind. 

Fagbogskonkurrence 

På skolen har vi en masse spændende undervisningsforløb. Én af dem er fagbogskonkurrencer og det har 

de for nyligt arbejdet med i 4A. Klassen havde lavet et flot arbejde og der var mange flotte fagbøger. Det 

blev fejret ved en reception i torsdags, hvor der også blev uddelt præmier til flere af eleverne for deres 

flotte arbejde. 

 

Cykellygter 

I sidste uge havde vi besøg af politiet, som hjalp flere børn med at huske cykellygter. De mindede om, at 

man skal have cykellygter på sin cykel, når det er mørkt, f.eks. om morgenen. Yderligere mindede de om, at 

man også skal huske at bruge de cykellygter, som man har på sin cykel. Vi vil gerne henstille til, at I også 

hjælper jeres barn med at huske cykellygter, særligt i denne tid, hvor der fortsat kan være mørkt om 

morgenen. 

Skolebestyrelse 

Sidste skoleår gennemførte vi valg til skolebestyrelsen og der var 6 forældre, som meldte sig og blev valgt. 

Det er vi glade for. Vi gennemfører nu et suppleringsvalg, så flere forældre har mulighed for at melde sig og 

være en del af arbejdet i bestyrelsen. Der vil komme et opslag i Aula, som informerer om den kommende 

proces, hvor I kan melde jer til skolebestyrelsen. 

Udover ovenstående orientering, kan vi oplyse om, at Anna Danhøj har trukket sig fra 

skolebestyrelsesarbejdet med udgangen af 2022.  
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SFO og aftenklub 

I det nye år har vi åbnet dørene for kommunens nye aftenklub, som er placeret på Gildbroskolen. Til at 

starte med er der åbent tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 18:00 – 21:00. Vi vil løbende informere om, hvad 

der sker i aftenklubben.  

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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