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Kære forældre på afdeling Græse Bakkeby. 

Vi er med vilje lidt sent ude med dette nyhedsbrev, da vi gerne vil have lidt nyt fra fleksugen med. 
 

Fastelavn 
Traditionen tro afholder indskolingen fastelavn, det sker mandag d. 24/2, på Aula er 
der allerede kommet information til indskolingen om dagen. AULA er stadig lidt nyt, 
derfor har en del af jer oplevet at blive indkaldt hele 3 gange i kalenderen. Nu skulle der 
gerne være styr på det hele, indskolingsforældre skulle gerne på ”opslag” kunne se 
program. 

 
Bakkebyugen 
I vil modtage besked om de forskellige indsamlinger, som pågår i forberedelsesøjemed op til 
Bakkebyugen, som afholdes i uge 14. I og hele familien er inviteret torsdag eftermiddag. 
Fredagen er oprydningsdag for eleverne og afsluttes med Rynkebyløbet. 
 
Dannerløbet 
Søndag d. 29. marts afholder Jægerspris Motionsklub, deres årlige Dannerløb. De sidste 4 år har 
Trekløverskolen været repræsenteret.  
Vi opfordrer fortsat til at I samler jer klassevis og bruger arrangementet som afsæt til at støtte 
fællesskabet i de enkelte klasser.  
Skolen stiller igen gerne trøjer til udlån, så vi derved bakker op om fællesskabsfølelsen og 
sammenholdet. Vi har for brug for, at en forælder pr. klasse, melder sig som tovholder. Tag en 
beslutning i klasserådene og meld tovholder tilbage til Torben eller Ea. Vi skal vide antal løbende 
børn inden d. 6/3 (dette i tilfælde af at vi skal ud og investere i flere trøjer).  
Lærerne er ikke på arbejde denne dag, men ledelsen vil være repræsenteret. 
 
Elever 
Vi har i januar sagt goddag til 2 elever på 5. årgang: Mille og Mathilde. Velkommen til. 
Omvendt har vi sagt farvel til 3 børn, der skal gå i skole i andre byer, grundet flytning og 
familiemæssige årsager. 
 
Elevråd 
Der skal d. 5/3 være fælles elevrådsdag. Vores elevrødder deltager hele dagen med resten af skolens 
elevrødder i multisalen på afdeling Falkenborg. Indlagt i programmet er også en tur til rådhuset, hvor 
der stilles ”20 spørgsmål til Borgmesteren”. I Klasserne er der mulighed for at klæde egen 
elevrådsrepræsentant/-er på til at kunne stille gode spørgsmål. 
 
Fællesarealer 
Da et malerprojekt ude i byen er blevet aflyst, er vi blevet kontaktet, med henblik 
på at shine afd. Græse Bakkeby op. Det har vi sagt ja tak til. De nye fine hvide 
flader har givet mulighed for at tænke nyt i bygning et og to. Gå evt. En tur 
igennem skolen, og se forvandlingen. Blandt andet har Billedkunst fået mulighed 
for at lave fine præsentationer på væggen.  
Indskolingen laver nye fællesarealer til børn og forældre, og rykker rundt på 
garderoben i ved 1. klasserne. Vi håber I løbende vil kunne se en forandring.  
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Fleksuge 
Der har været gang i den, et lille kig ind i ugen  
 
0. klasse har arbejdet med kroppen, her har de været i gang med at tegne 
krop i hel figur 
 
 
 
 
 
 
1. klasse har arbejdet med adfærdspaletten, en måde at få sprog på de følelser vi alle har i os. Der 
tales om rød, gul, grøn og grå adfærd. Børnene tager det rigtig godt til sig og trives rigtig godt med at 
kunne tale om det, der nogen gange er så svært. 
 

5. og 6. årgang har sprudlet, særligt skal nævnes at de hver eneste morgen 
har spillet håndbold i blandede hold. Det har været en fryd at følge med på 
sidelinjen. Sideeffekter som leg på tværs i skolegården er forekommet, at 
de nu kender endnu flere navne på tværs af årgange mm. Så skønt! 
Der var afslutning med præmieoverrækkelse i dag, helt igennem et koncept, 
der lader sig gentage. Tak for fantastisk 
indsats til både store og små.  

 
 
 
 

 
Og så har 6. årgang udover håndbold også haft gang 
i Brobygning med Falkenborg.  
En samling af glade unge mennesker i vores 
skolegård, trods regnvejr var der smil. 
 
 
 

 
Vores HT- kort har været i brug, da flere klasser har været på tur, bl.a 4. årgang, der mandag var en 
tur i Hillerød på Frederiksborg Slot. 
 
Der er nu belæg for at holde en god og velfortjent ferie 
 
 
Personalesituation 
Sigurd er startet onsdag, sønnike kom lidt før termin, så nu er Sigurd klar hos os. Velkommen til. 
Sigurd skal have matematik på 3. årgang + musik på 4. årgang, derudover læser Sigurd nogle 
suppleringstimer inden for matetematikfaget. 
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Jonas er startet i et 7 ugers praktik forløb i hans 1. praktik som pædagog studerende. Han er primært 
tilknyttet 1. D og SFO’en. Han er allerede faldet godt til, og vi ser frem til at give Jonas et godt fagligt 
input. 
 
Under Bettinas sygdom har vi været udfordret på at få dækket vores franskundervisning. Nu har vi 
fået Malou, en lærerstuderende med flere års erhvervserfaring, Malou er vikar til Bettina er rask 
igen. Vi byder velkommen til Malou, som kan læse timer på skolen onsdage og fredage. 
 
Paul Erik og Sarah er stoppet på skolen. 
 
Kalle, der har været vikar hos gennem lang tid, skal på højskole resten af dette skoleår inden han evt. 
går i gang med en uddannelse. Vi takker for dit engagement vedr. eleverne og i skolen generelt. 
Vores dygtige vikarer Mette og Amalie er i praktik den kommende tid. Malene har været afsted lidt 
længere. Nicklas kommer heldigvis tilbage fra praktik i uge 8, han overtager de lektioner Paul Erik 
havde (dog minus fransk som Malou læser). 
 
Skemaer 
Der er ændringer for flere klasser fra uge 8. årsag: Vi har en franskvikar inde, og vi har fået en 
musiklærer, som gerne skulle udnytte sit potentiale. 
I kan altid rulle frem i AULA og se det hvordan skemaet ser ud, hvis der ikke er ændringer, kan I 
selvfølgelig se det aktuelle skema. 
 
For 3. klasse er ændringen åbenlys, Sigurd overtager Mortens timer som i mellemtiden har været 
læst af Mette (tak for indsats Mette). 
 
4. klasse får ny musiklærer, det er Sigurd.  Jannie overtager 3.d til musik, da Sigurd holder teammøde 
en gang pr. uge, så dette var muligheden for at løse den knude. 
Idræt på 6. årgang læses fortsat af Shahab og Mie (fra marts evt. en afløser for Mie, da hun også vil 
til at læse) 
 
5. årgang er indirekte berørt af ovenstående rokader, men I får besked af lærerne om hvordan de 
lægger fagtimerne frem til sommer. 
 
2. årgang har haft en intern voksenrokade, da Kalle, som har været vikar for Sarah stopper. 
 
Afrunding 
 
Vi glæder os til en velfortjent vinterferie, hvor vi kan se tilbage på en vellykket fleksuge med kroppen 
i centrum. Vi er stolte over personalets engagement og kreative påfund, som har skabt nogle dage 
hvor både personale, børn og ledelse er blevet positivt udfordrede.  
 
 

 
Torben og Ea 

 


