Nyhedsbrev – december 2017
Kære forældre og elever på Grauballe Skole
Nu er julen her næsten. På onsdag går skolen på juleferie. SFO’en har to travle dage torsdag
og fredag med mange børn, før den også går på ferie.

I de seneste dage har det fyldt lidt i medierne, at der er en skole på Sjælland, der har lavet
om på deres juleafslutning. Så den ikke foregår i kirken, men på skolen. Det spredte sig også
til vores lokale avis, hvor skolerne her i Silkeborg Kommune bredt kunne melde tilbage, at der
ikke var nogle ændringer her i kommunen.
Her på Grauballe Skole går vi som altid i Svostrup Kirke på årets sidste skoledag. Det gør vi
fordi det er en tradition. Fordi vi mener, at i et land, hvor Folkekirken er skrevet i Grundloven
skal alle vide, at den er en del af vores historie og vores juletraditioner. Til jul klipper vi nemlig
både engle og nisser. Vi kan godt forene folketro, lidt religion og gode fortællinger i vores jul.
Og her i Grauballe har vi en præst, der dygtigt fortæller julens budskab, om at vi skal være
søde ved hinanden, på en meget fin måde – i børnehøjde.

Året 2017 på Grauballe Skole
I det forgangne år, har vi sagt farvel og goddag til både børn og voksne her på Grauballe
Skole. Vi sendte en lille bitte 6. årgang på 7 elever afsted til Dybkærskolen, der er vores nye
overbygningsskole (Vi hører, at de har det godt). Og vi tog imod 18 søde børn fra Grauballe
Børnegård midt i august. De er landet flot her på skolen og bliver dygtigere og dygtigere.
Noget vi alle fik at se i onsdags, da de gik en flot Lucia for os alle sammen.
Vi sagde også farvel til Pernille og Andreas, men kunne i stedet byde Jeppe og Mathilde
velkommen på skolen. Og selvom vi savner Andreas og Pernille engang imellem, så er både
børn og voksne meget glade for vores nye lærere.
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2017 har været et år fyldt med oplevelser for børn og voksne her på skolen. Vi kan i flæng
nævne fastelavn, skolefest, mange mange ture ud af huset til Aqua, klosterruiner, Viborg
Domkirke, vores lokale virksomheder, museer og teatre og Ghana-dag på Højskolen osv.
Og vi har haft besøg. Af heste, politibetjente, undervisningsminister, skolechef, udvalgsformand, tømrere, byggekaravanen, ældresagen, jazzband, dansere, dukketeaterfestival,
fædre til fædre-arbejdsdag og meget meget mere. Og vi har fået renoveret lokaler, fået en ny
Kys-og-Kør, fået nye legeredskaber på legepladsen og fået en masse lys ind i vores skole efter
de høje graner ind til naboen kom ned. Nedenfor er en masse af billederne fra 2017. Det er
slet ikke dem alle. Kig ind på vores Facebook, hvis I vil se alle billeder og videoer de ligger
derinde. En stor tak til alle der har hjulpet og deltaget i alle vores fantastiske skoledage.
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Åben Morgensang den 1. fredag i hver måned
Fredag den 5. januar er første gang vi byder ind til Åben Morgensang. Hele Grauballe er
velkomne til morgensang kl. 7.45 i vores Aula på skolen. Der vil vi synge 2 sange sammen.
Børn og voksne. Og så er der kaffe og te til dem der har lyst bagefter. Vi håber at se både
forældre, bedsteforældre, måske børnehavebørn og lokale til morgensang den første fredag
hver måned i 2018. Kom og vær med til at skabe en ny tradition for Grauballe Skole og for
Grauballe. Tænk hvis vi pludselig var mange der mødtes til morgensang den 1. fredag i hver
måned.

Personalenyt
Når vi går på juleferie på onsdag, sender vi også Mathilde Vinther på barsel. Hendes
barselsvikariat bliver delt ud på 3 lærere. Først og fremmest har vi ansat Lucy Ann Bang
Nielsen i Mathildes undervisning. Det vil sige, at alle timer Mathilde har i 2. og 3. klasse, vil
Lucy Ann komme og overtage. Der er selvfølgelig en god overlevering til Lucy Ann fra
Mathilde. Lucy Ann er her fra Silkeborg, hun er både uddannet pædagog og lærer og var i
praktik hos os sidste vinter, så hun kender både skole og børn godt.
Mathildes biblioteksundervisning bliver vi desværre nødt til at undvære indtil hun er tilbage, da
det ikke var muligt at finde en skolebibliotekar til et barselsvikariat. Men alt administration
omkring biblioteket og også vores IT-vejledning, den overtager Jeppe Jepsen indtil Mathilde er
tilbage. Mathildes undervisning for Den Kreative Skole overtages af en musiklærer fra DKS. Vi
ved endnu ikke hvem.
På mandag skal vi også byde velkommen til en ny medarbejder på skolen. Charlotte Bech
Jensen, der skal arbejde hos os 6 timer om ugen i et flex-job. Hun får sin gang i skolen
mandag til onsdag 2 timer midt på dagen, så hun er med i læsebånd og ugeskema hver de 3
dage. Charlotte har mange års erfaring som pædagogisk assistent i forskellige daginstitutioner
i Silkeborg Kommune.
Velkommen til både Lucy Ann og Charlotte. Og god barsel til Mathilde – husk at besøge os, når
der er et barn vi kan holde og smile til.

Nyt fra SFO og klub (november og december måned)
Juletiden er over os og det kan mærkes i SFO og klub.
Vi juler på livet løs, bager og bygger hemmeligheder 😉. I SFO må vi i år konstatere, at det er
en perlepladejul for vores børn. Perleplader har længe været en kæmpe trend for både store
og små i vores fritidsdel og i julen er det ingen undtagelse.
Vi har dagligt forskellige aktiviteter i SFO som spænder vidt i alt fra hal flere gange om ugen
over udeliv og aktiviteter der, til spændende konstruktionsprojekter i vores kreative værksted.
Vi har nogle meget kreative og fantasifulde børn i SFO, og derfor er der også mange, som
dagligt starter egne spontane aktiviteter op med hinanden både ude og inde, hvilket er en ren
fornøjelse og en virkelig god indikator for, hvor godt et frirum SFO også kan være!
I Klubben er der virkelig knald på aktiviteterne.
Vi er lige blevet færdige med det store ”Go Cook” projekt, hvor der er blevet lavet meget
virkelig god mad af børnene! Kort fortalt er Go Cook et nationalt madprojekt, hvor der i år er
ca. 161.000 skolebørn tilmeldt på skoler over hele landet. Projektet handler om
råvarebevidsthed og mangfoldig madlavning og har virkelig været et scoop for vores børn i
Klubben!
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Som I måske har set på Facebook, har flere af vores børn i klubben lært at hækle over en
efterhånden lang periode. Det er der kommet mange vanvittig flotte kreationer ud af, og vi er
glade for at kunne konstatere, at flere af børnene på eget initiativ hækler videre uden for
klubtid! Ellers har vi et væld af selvstartede daglige aktiviteter, hyggekroge hvor børnene
”bare” er og hænger ud med hinanden, I hinandens selskab og selvfølgelig den obligatorisk
omgang FIFA og Just Dance
Vi har i klubben opstartet et tæt samarbejde med Dybkærskolens klubtilbud, hvilket indtil nu
har resulteret i både Live rollespil og en klubaften hvor vi besøger dem en aften om måneden.
Der er meget mere i støbeskeen!
… og lige om lidt er julen rigtig over os! Skoledelen går på juleferie på onsdag d. 20. december
hvor vi i SFO og klubtiden tager vores (tilmeldte) børn med i Den Gamle By til en super
hyggelig julehyggedag i en fantastisk atmosfære!
Vi fortsætter lidt længere i SFO og Klub, da vi har åbent for tilmeldte børn d. 21. og 22.
december.
Har I nogle gode ideer til aktiviteter eller tiltag i SFO og Klub, vil vi meget gerne høre fra jer :)

En tak til medarbejderne på Grauballe Skole
Her i slutningen af året skal der sendes en stor tak til de medarbejdere, der dag efter dag, uge
efter uge ”viser undere” (underviser) frem for børnene her på Grauballe Skole. Dem der
trøster og sætter plastre på, dem der lægger øre til bekymringer og begejstrede fortællinger
om kæledyr og bedstemødre. Og dem der giver børnene spændende udfordringer og viser nye
lege og fællesskaber frem for dem. Og til jer der får det hele til at hænge sammen. Sørger for
at legepladsen er sikker og at vores skoletoiletter er rene og rare at komme på. Sørger for at
tage telefonen og give beskeder videre til børn og voksne. I er alle med til at give Grauballes
børn en sikker og tryg vej ind i deres fremtid. Tak for det.

Tak til bestyrelsen
Der skal også gå en stor tak til vores skolebestyrelse. De har i år arbejdet med principper for
Skole/Hjem samarbejdet og for den Åbne Skole. Resultatet af at vi arbejder med begrebet den
åbne skole, kan I alle se ovenfor i dette nyhedsbrev. Som der står i princippet:
”Den Åbne Skole” vender begge veje. Vi er opmærksomme på, at det både betyder, at
vi som skole inviterer til samarbejde ind i vores skole, men også at vi som skole drager
ud i det omgivende samfund og laver skole der.
Og så er arbejdet med at få en bybus forbi Grauballe fortsat, så der i hvert fald ikke kan være
nogen der er i tvivl om, at det er et dybfølt ønske.
God jul og godt nytår
Til slut er der blot at sige god jul og godt nytår til jer alle.
Vi ses i 2018, hvor skolen starter op onsdag den 3. januar og der er pasning i SFO fra
tirsdag den 2. januar (for dem der har meldt sig til). Næste ferie er vinterferien i uge 7.
Med venlig hilsen
Kasper Haagen Jensen
Skoleleder
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