
Nyt fra skolen 26. august 2022 
 

Kære forældre og elever på Gildbroskolen 

Det har været en god start på skoleåret og vi er alle glade for at se hinanden igen. På skolen oplever vi en 

god stemning blandt både voksne og børn. Tak for det. 

Skolens parkeringsplads er udfordret om morgenen, hvor der er få ledige pladser, mange biler og mange 

børn. Derfor vil vi gerne opfordre til, at man anvender sti- og tunnelsystemer når man færdes til og fra 

skole. Det er en sikker vej at komme i skole og det er sundt at cykle eller gå fremfor at blive kørt i skole. 

Hvis I alligevel har behov for at køre i bil til skole, så husk at køre helt frem i den blå bane, når I sætter jeres 

barn af. 

I løbet af august september bliver der afholdt forældremøder på de forskellige årgange. Klasselærerne i de 

enkelte klasser har orienteret om dette. I år har vi forsøgt en lidt anderledes organisering, som 

forhåbentligt gør det nemmere at deltage ved forældremøder selvom man har flere børn på skolen. 

Forældremøderne ligger ikke samtidigt i en afdeling, men bliver afholdt på årgangene. 

I uge 39 afholder vi den traditionelle emneuge, Gildbyugen. Den skulle have været afholdt i sidste skoleår, 

men corona betød, at vi måtte flytte den til dette skoleår. Vi har valgt af holde ugen så tidligt på skoleåret, 

som muligt, så vejret muligvis stadig er godt. Gildbyugen indeholder bl.a. et arrangement for forældre, som 

kan komme til åbent hus torsdag d. 29. september. Mere information følger.  

Skolen fylder 50 år i dette skoleår og som altid fejrer vi dette d. 2. september. Det gør vi på skolen, for 

elever og medarbejdere, med sang, taler og en lille overraskelse til klasserne. Derudover vil vi også fejrer 

det sammen med skolens forældre, når I kommer på besøg på skolen i forbindelse med Gildbyugen. 

I SFO’en sker der en masse spændende ting og vi har bl.a. et samarbejde med Kulturskolen om et projekt, 

Lyden af klubben, som handler om at alle kan lave musik. I kan læse mere om, hvad der sker i SFO’en i 

SFO’ens nyhedsbrev. Det udgives via Aula og kan også findes på skolens hjemmeside via dette link: 

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

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  

https://ishoj.dk/borger/dagtilbud-og-skoler/skoler/skolernes-hjemmesider/gildbroskolen/gildbro-sfo/
https://ishoj.dk/borger/dagtilbud-og-skoler/skoler/skolernes-hjemmesider/gildbroskolen/om-skolen/nyt-fra-skolen/
https://ishoj.dk/borger/dagtilbud-og-skoler/skoler/skolernes-hjemmesider/gildbroskolen/om-skolen/nyt-fra-skolen/

