Grauballe, den 13. oktober 2017

Nyhedsbrev – oktober 2017
Kære forældre og elever på Grauballe Skole
Så nærmer vi os efterårsferien. Vi startede op på skoleåret med 148 elever i 7 klasser. Knapt
8 elever mere, end vi startede sidste skoleår med. Det er dejligt at være en skole med et
stabilt elevtal. Vi er en af kommunens mindre skoler og det er vigtigt, at vi hjælper hinanden
med at fortælle de gode historier fra vores skole. Vi bruger bl.a. Facebook, men forsøger også
at være aktive ift. at dele vores gode historier med de lokale Tv-kanaler og Midtjyllands Avis.
Siden sommerferien er det f.eks. blevet til et besøg fra vores undervisningsminister Merete
Riisager, der kom og så på de udfordringer, men også særlige muligheder vi har som en lille
skole i et godt og trygt lokalmiljø. Hun forlod os med en viden om, at små folkeskoler godt kan
have styr på fagligheden og at de er værd at bevare og understøtte.
Vi holder fast i at fortælle de mange gode historier her fra Grauballe.

Besøg fra undervisningsminister, udvalgsformand og skolechef.

1. skoledags velkomst for 0. klasse.

Renovering af lokaler og udenomsarealer
Så fik vi frisket vores lokaler op ved 5. og 6. klasse. Alle væggene har nu samme farve og der
er nye WhiteBoard-tavler og nye aktive projektorer op. Det er dejligt at være i ny renoverede
lokaler. Vi passer godt på dem
I skolegården har vi fået lagt fliser bagom vores hovedbygning. Det har i årevis været en
meget benyttet ”hovedfærdselsåre” for vores børn i frikvarterer og SFO. Desværre altid i jord
og mudder. Det er sjovt med mudder og vandhuller og vi har stadig masser af dem på vores
område, men på en strækning hvor mange færdes, der giver det lige rigeligt med våde fødder
og en mere mudret forhal end nødvendigt. Så vi er glade for at have fået lagt fliser på den
strækning.
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På tur
Folkeskolen er åben. Og det betyder, at vi både inviterer ind i skolen, som når vi har dansere
på besøg, der viser alle vores børn, hvad det betyder at gå til dans. Men også at vi bevæger os
ud i vores lokalsamfund og også længere væk og har vores undervisning der.
I dette efterår kan jeg i flæng nævne virksomhedsbesøg hos lokale virksomheder for vores
elever i arbejdsmarkedsugen. I den uge var der også rigtig mange børn med deres forældre på
arbejde. Det har været en kæmpe oplevelse for børnene, at se hvad I forældre rent faktisk
laver, når børnene er i skole.
Vores 4. og 5. årgang har været i udeskole på Aqua og der har været historietur til Alling
Kloster og tur til Silkeborg Højskole og Ghana-sangdag for 3. og 4. klasse.
Og meget meget mere. Vi gør alt hvad vi kan for at komme afsted. Også med hjælp fra jer
forældre, der af og til hjælper til med at hente og bringe, når busser og omstændigheder gør
det svært at få til at hænge sammen. Tak for det.
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Byggekaravanen
Vi åbnede også skolen op for et nyt tiltag her i Silkeborg Kommune i uge 36 og 37, da
Byggekaravanen landede i vores skolegård. Der blev bygget og banket og hamret og savet i
både skoletid og om eftermiddagen i vores SFO/Klub-tid. Vi fik besøg af en faglærer og en
lærling fra tømrerafdelingen på Silkeborg Tekniske Skole. Og så fik vi besøg af ”verdenspressen” her i Grauballe. Både TV2Østjylland og TV2MidtVest landede med kamerahold. Og
Midtjyllands Avis kiggede også forbi. Så jeres børn har oplevet at være på TV i denne
sensommer.
Men mest af alt oplevede jeres børn, at have en hammer, en sav, et brækjern og træ imellem
hænderne. At bygge en stol, et bord, en hule og såmænd også en sæbekassebil. Hvis vi skal
give vores børn en mulighed at kende til de mange forskellige uddannelsesveje der er efter
skolen, så er det vigtigt at vi starter med at vise fagene frem allerede fra 0. klasse.

Samarbejde med Dybkærskolen og Gødvadskolen
Som en del af den nye skolestruktur er vi nu i et forpligtende samarbejde med Dybkærskolen
og Gødvadskolen. Dybkærskolen er blevet vores nye overbygningsskole, hvor børnene fra de 3
skoler samles i 7. – 9. klasse. Det betyder også, at vi vil få mere og mere samarbejde med de
2 andre skoler. Både for medarbejderne på de 3 skoler, men også for jeres børn. I første
omgang vil der selvfølgelig være en række arrangementer for børnene i 6. årgang, så de kan
lære deres kammerater inde i Gødvad og Dybkær bedre at kende inden de skal i klasse
sammen. Men med tiden vil der også være fælles aktiviteter på de andre klassetrin.
For medarbejderne handler det meget om, at vi også på de små skoler kan udnytte den større
kapacitet, der er på større skoler mht. faglig sparring og faglige vejledere. Vi har f.eks. ikke
nogen matematikvejleder. Det har de på Dybkærskolen, som så kan understøtte vores lærere i
deres arbejde i fagudvalg. Vores lærere og pædagoger får også mulighed for faglig sparring
med fagkollegaer. Vi har f.eks. kun 1 tysklærer her i Grauballe. Fremover vil Marianne have
flere kollegaer at sparre og udvikle sin undervisning sammen med, når de mødes i fagudvalg
på tværs af skolerne.
Vi glæder os til at komme godt i gang med samarbejdet. Et samarbejde vi er sikre på vil være
med til at garantere, at vi fortsat har en høj kvalitet i vores undervisning her på Grauballe
Skole.
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Kys og Kør
Så blev vores Kys-og-kør færdig og vi har taget den i brug.
Vi oplever desværre, at der er forvirring om hvordan man bruger vores nye KYS OG KØR ude
foran skolen. Hvilket har ledt til nogle farlige situationer med vores børn der må gå ud imellem
bilerne på parkeringspladsen.
Man må ikke parkere i vores KYS OG KØR om morgenen. Feltet er kun til afsætning
om morgenen. KUN.
Man skal respektere den fuldt optrukne linje i højre side og ikke parkere ind over den.
Højre side af den fuldt optrukne linje er GÅFELT og hvis I parkerer her, så sender I vores
børn ud på parkeringspladsen mellem bilerne. Man skal lave sin standsning mellem den
stiplede og den fuldt optrukne linje. (Som illustreret af den blå bil på nedenstående billede)
Hjælp hinanden med at finde vej i vores nye KYS OG KØR. Den er til for jeres børns sikkerhed

Personalenyt
Den 1. august fik vi 2 nye kollegaer. Mathilde Vinther, der er klasselærer i 3.a og vores nye
skolebibliotekar og så Jeppe Jepsen, der er matematik og naturfagslærer i 5. og 6. klasse.
De er begge kommet godt i gang og sætter allerede deres præg på vores skole.
Men som I sikkert har kunnet se, så er Mathilde gravid og går derfor på barsel til jul. Vi er ved
at finde en god barselsvikar for hende indtil hun er tilbage igen. Mere om det, når vi har
barselsvikaren på plads.
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Invitation til alle forældreråd tirsdag d. 31. oktober kl. 19.30-21.00
Vel mødt til en spændende aften! Vi skal drøfte, hvad der ligger i opgaven som forældreråd,
udveksle gode ideer og prøve at finde løsninger på de udfordringer, som vi støder på. Målet er
at alle går hjem med nye ideer, styrkede relationer til de andre forældre og klarhed om hvad
forældrerådsopgaven går ud på – og ikke går ud på!
Vi har planlagt et program med en blanding af oplæg, drøftelser og festlige indslag. Skolen er
vært med rødvin og ost.
Aftenen er for alle, der sidder i forældreråd. Vi forventer stor tilslutning og som minimum, at
alle forældreråd er repræsenteret.
Tilmelding her på intra via besked til skolesekretær Ida Marie Dahl-Nielsen senest onsdag d.
25/10

Indskrivningsmøde
Så er det snart tiden, hvor vores kommende børnehaveklassebørn skal skrives ind i skolen.
Der er indskrivnings og informationsmøde torsdag d. 7. december. Der åbnes nemlig for den
digitale indskrivning mandag d. 11. december.
Dette møde har traditionelt ligget i januar, men fordi vi i de senere år har haft en digital
indskrivning, der starter i december, så tager vi mødet allerede i december.

Sæt X i kalenderen – der skal juleklippes
Få bedsteforældre og de af jer forældre der kan til at sætte kryds i kalenderen
FREDAG DEN 1. DECEMBER. Der julehygger og juleklipper vi på skolen.

Nu starter så skolens efterårsferie, men vi har selvfølgelig åben i SFO’en, der har mange
spændende aktiviteter planlagt. God efterårsferie til alle jer der kan holde den.
Med venlig hilsen
Kasper Haagen Jensen
Skoleleder
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