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Kære forældre på afdeling Græse Bakkeby. 

Så blev det endelig jul, mange elever har nok ventet længe og spændt på særligt d. 24/12, men også 

på at få fri i dag d. 19/12.  

Vi rykker rigtig godt på skolefronten, eleverne engagerer sig, vi har et fantastisk husråd og en 

medarbejderstab, der knokler på. Vi møder mange smil hos jer forældre, det sætter vi stor pris på, så 

tak for det. 

Juleafslutning 
 
Vores elever er blevet rigtig gode til at samles til morgensamlinger 
og de holdt, næsten, stille ud til gennemførelse af en hel 
juleafslutning:-) 
Dejlig stemning, hvor vi fik besøg af selveste julemanden, der havde 
medbragt nisser og rensdyr. 
 

 
 
Traditionen tro blev årets juletegning(-er) og årets julehistorie kåret. Der 
var rigtig mange bud på både tegninger og historier.  Det er en fornøjelse 
at læse sig igennem alle historier og se alle tegninger.  
 
Fyrværkeri 
Vi havde i starten af december d. 5/12, besøg af Frederikssunds Gadeteam. De lavede en flot og 
professionelt udført demonstration af alt hvad der er at vide om fyrværkeri. Det et tilbagevendende 
arrangement, som tilbydes vores 5. klasser, så har dit barn ikke overværet arrangementet vil det 
komme i årene fremover. 
Efter jul har vi en aftale med pedellerne, de går en runde d. 2/1 inden 10-pausen og får samlet evt. 
nedfalden og ”farligt” affald fra nytårsaften. 
 
Lucia 

 
Stor tak til 5. årgang for flot og anderledes 
luciaoptog. 
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Lanterneoptog 
En smuk morgen til vores fine lanterneoptog. Tak for 
opbakning og hjælp til at få startet sidste skoledag på en 
hyggelig måde. 
 
 
 
 
 
 

Personalesituation 
Vi skal d. 2. januar tage imod Minell som er nyansat pædagog i SFO’en, det glæder vi os til. Minell 
bliver primærpædagog i 2.D.  
Pr. 1. februar ansat Sigurd, der overtager Mortens matematik og idrætshold endvidere er Sigurd 
musiklærer, så vi glæder os meget til at tage imod Sigurd. Sigurd skal være far i februar, hvilket 
betyder, at han evt. har forskudt start hos os, da han selvfølgelig skal have sine 14 dages fædreorlov, 
når den lille ny melder sin ankomst.  
 
Opsamling på Dialogmødet i oktober: 
Som omtalt i forrige månedsbriefing har der været dialogmøde i oktober måned.  
Afskrift af de post-it vi vedr. Græse Bakkeby vi fik med hjem, ser ud som følger: 

- Prioriter kræfterne: Fokuser på kerneopgaven: - læring, dannelse, fællesskab 

- Værdsæt jeres personale, spørg DEM hvad de brænder for 

- Perler, sy, tegn over for mooncars, bål og bevægelse i SFO 

- Performance fokus over for team og fællesskab 

- Overvej om I (Joy, Torben, Ea) kan få noget godt ud af at være på gangen kl. 7:50 

- Virkelig gode fritidsaktiviteter i SFO-tid, spejder, kampsport… gerne mere af det 

- Ide: andelstanken involver Brugsen, set fra Jægerspris 

- Og ide til tekst: Klasseværelse med udsigt” 
Som opfølgning herpå arbejder vi på personalesiden med: Etablering af ”hvem er vi og hvad kan vi i 

Græse Bakkeby”, bl.a. vil vi i januar forholde os aktivt til rummenes indretning, hvorfor har vi 

indrettet som vi har osv. 

På gangene er vi elever, lærere og pædagoger, pedeller, ledere, altså alle, ekstra opmærksomme på 

oprydning. I hallen har de idrætsansvarlige sammen med gymnastikforeningen lavet en oprydning og 

omstrukturering, tak for det! 

Skraldeordningen: Elever samler skrald ude, det kører med stor succes. Nogle elever er endda så 

ivrige, at de låner “opsamlere” i pauserne og samler skrald, det er med stolthed de overdrager 

“byttet” til vores gode pedeller. 

Morgensamlingerne er blevet til en fast tradition til glæde for skolens følelse af fællesskab. 

Vi genindfører Bakkebyuge, se vedlagte referat. 

Der hvor vi øver os: AULA med de nye funktioner og hjemmesiden med opbygning mv. Hav 
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tålmodighed med os og spørg, når der mangler noget. 

Hilsen fra Rynkebyløbet 
Vi har fået en hilsen fra arrangørerne bag Rynkebyløbet, de takker for vores 
deltagelse i Rynkebyløbet sidste år. Vi har meldt os til igen i år. Vi løber den sidste 
dag inden påske, en rute rundt om skolen. Det har tidligere været både, sjovt, 
festligt og en skøn afslutning inden påske. I år bliver det bindeled mellem 
Bakkeby-uge og påskeferie. Vi linker til en lille video fra Team Rynkeby vedr. børn 
og lungesygdom. video fra Børnelungefonden 

 
Juleudstilling fra 4.d: 

 
 
 
Slutteligt vil vi ønske alle elever, forældre og medarbejdere en glædelig jul samt et godt nytår. 
 

 
Torben og Ea 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OCVa0aV11UY&feature=youtu.be

