
 
 

 
Gudenådalens Friskole og Fribørnehave 

Bjerring Hede 13 B, 8850 Bjerringbro 
Telefon: 86682582  mail: kontor@gufs.dk  www.gufs.dk 

Nyhedsbrev 
 

11. januar 2019 

Godt nytår 
Så er 2019 godt i gang og vi har allerede haft en dejlig koncert og har afsluttet terminsprøverne.  

Det ser ud til at alle er kommet godt ind i det nye år og vi har genfundet den gode skolerytme, efter 

en god juleferie med ikke alt for megen struktur. Men det er nu også rart et komme tilbage til 

hverdagen og alle de mange skønne unger.  

 

VISIONEN Vandt!

 
Ældstegruppens ”avis” – eller måske rettere netavis har vundet den lokale ”Avisen i skolen” 

konkurrence og er nu sendt videre til landskonkurrencen. En journalist fra Randers Amtsavis var 

forbi på skolen lige op til jul for at overbringe eleverne den gode nyhed. Han roste især dybden i 

artiklerne og en del af medieindslagene. Han ville gerne have bragt de samme indslag i sin egen 

avis. Så kæmpe tillykke til Ældstegruppen og held og lykke i den videre del af konkurrencen. Har 

du ikke fået læst netavisen ”Visionen” så ligger den stadig på denne side: 

https://gufnyheder.skoleblogs.dk/ 
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Fremragende ”HEARTBEAT” koncert

 
Den 8. januar havde vi besøg af gruppen 

”HEARTBEAT” som en af 4 koncerter i dette 

skoleår. De gjorde det fantastisk godt og var 

også selv meget glade for at være her. Stor tak 

skal lyde til vores Kulturcrew, som tog imod 

gruppen, hjalp med at stille op, hyggede 

omkring dem, præsentere dem for resten af 

skolen og i det hele taget sørgede for at 

rammerne til koncerten var helt i top. Tak for 

det. 

Musikalsk forskole 
Da Nik og Marie Louise er rejst til Indien, er der pause i den musikalske forskole, men antallet af 

timer, som eleverne plejer at få, bliver læst når de igen er tilbage fra midt i marts. Opkrævningen 

kører fortsat, men det komme r til at passe med at timerne fortsætter, efter betalingen er ophørt. 
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Nyt fra bestyrelsen 
Bestyrelsen har på sidste møde 

besluttet at der nu skal indkøbes et 

nyt fyr. Der har gennem længere tid 

været problemer med varmen fordi det 

gamle fyr ofte går ud og har svært ved 

at pumpe nok varme hele vejen rundt. 

Fyret er derudover ved at være slidt 

op. Der er ved at blive indhentet tilbud 

og vi håber at der inden længe står et 

nyt og stærkere fyr klar til at varme 

såvel skole som børnehave op. Se 

mere om arbejdet i bestyrelsen på 

www.gufs.dk under skolebestyrelsen, 

hvor man kan se referater flere år 

tilbage.  

UGE 4 
Uge 4 bliver en anderledes uge. 6. og 9. kl. skal have fagdage, 7. – 8. kl. er til Naturfagsuge i 

Naturvidenskabernes Hus, sammen med elever fra de friskoler vi samarbejder med – populært 

kaldet ”AKSE” skolerne. Alle øvrige grupper har temauge og alle dage er fra 8.15 – 13.00 også 

fredag den 25. januar. 

Vigtige datoer 
• UGE 4: Emne og NT uge. 

• 26. januar: HOVEDRENGØRING 

• 1.-2. februar: ARBEJDSWEEKEND 

• UGE 7: Vinterferie. Børnehave og SFO har åben – husk at melde til. 

• UGE 8 + 9: Emne og teateruger 

• 28. februar: Teaterforestilling 6. – 9. klasse – et samlet stykke! 

• 2. marts: Forældre- og revyfest. 
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