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En stille dag 
I dag, tirsdag den 5. marts gik jeg en tur rundt på skolen og lagde 

mærke til den ro og samtidig gode energi der var, rundt i grupperne. 

Eleverne var dybt optaget af deres emner, hvadenten de undersøgte 

bølger (synlige med en fjeder, eller som lyd) i naturfag, eller de var i 

gang med optage små historier, eller var ved at læse. Alle steder med 

en dyb optagelthed af undervisningens indhold. I sidste uge var de 

optaget af teater, robotter, pærer, købmandsmatematik og det at 

undre sig! I det følgende se en række stemningsbilleder fra forskellige 

undervisningssituationer fra sidste uge.  

 

Når eleverne glemmer sig selv og bliver opslugt af ”sagen” – undervisningens indhold – så lærer 

de rigtig meget, helt uden at vide det! De lærer med andre noget, der har betydning og 

derigennem bliver den enkelte elev klogere, dygtigere og får det man kalder kundskaber. 

Det både ser og mærker man, det giver en ro – både i lokalerne men også i sindet. Ro fordi det er 

tydeligt at vore elever tager fra og har lyst til at arbejde med tingene. Vi kan både se og høre at de 

udvikler sig og får mere viden og kundskaber dag for dag. 

Selvom der var helt stille da jeg gik rundt, så foregik der rigtig meget. Alle forældre til børn på 

GUFS er velkomne til at kigge ind og tage sig en rundtur på skolen for, ved selvsyn, at opleve den 

optagethed og den gode undervisning der dag for dag leveres her på GUFS. Skulle du møde en 

elev der stirrer ud af vinduet – så forstyr endelig ikke – eleven er måske ved at tænke over større 

ting! Måske er det en af vore elever der løser udfordringerne med klimaet, eller opfinder en helt ny 

shampoo, så man kun skal vaske håret en gang hver måned?  
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Teater succes 
Storegruppen og Ældstegruppen havde premiere på deres 

musikdramatiske forestilling ”Kopierne”, i torsdags. Det blev en meget flot 

forestilling, hvor stort set alle former for udtryk kom i brug og samtidig var 

der en meget god og tydelig historie. Som tilskuer var man med hele 

vejen. Kæmpe stor ros til elever og de lærere/pædagoger der bar dette 

ambitiøse projekt igennem, på fornemste vis. Det var fantastisk at se 

hvordan musik, skuespil, solosang, dans, stunt, sort teater, kulisser, 

kostumer, film/video, livestream, lyd og lys og teknik, alt sammen gik op i 

en højere enhed. Tak for en stor oplevelse. 
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Foråret godt på vej 
Ifølge kalenderen så er det den 1. marts at foråret 

begynder. I år holdt det meget godt stik. Der var meget 

gang legen udenfor og der blev bygget huler, bygget 

bunkers og leget hest m.m. Det gør noget for liv og sjæl 

at legen får lov at folde sig ud i et skønt forårsvejr – så 

er vores lille plet på jorden det 

dejligste sted. 

 

 

Flot forældre arbejde 
Henover vinteren og især på arbejdsweekenden er der sket 

rigtig meget på GUFS. Der er blevet malet, slebet gulv i 

depotet og malet, bygget en super hems inkl. trappe i 

idrætsdepotet og en række andre gode ting. Tak for indsatsen 

til alle – dejligt når rammerne shines op og indretningen 

kommer mere og mere på plads.  
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Super sjov 

forældre- og revyfest 

 

Det blev en helt forrygende sjov forældre- og revyfest, der blev afholdt i lørdags. Meget lækker 

mad, super sjov revy – man måtte tørre øjnene for grine tårer flere gange, god musik fra 

forældrebandet, flot pyntet op og i det hele rigtig godt arrangeret af udvalget.  

Der deltog knap 50 forældre og ansatte og det er mit indtryk at alle havde en rigtig god og sjov 

aften under temaet ”ferie”. Tak til udvalgene for en rigtig god aften. 
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Vigtige datoer 
• 15. marts: Forældre passer GUFS. 

• 15.-16. marts: Fælles personaleweekend 

• 19. marts: Lillegruppen og Lillemellem til koncert med DR underholdningsorkester. 

• 20. marts: Fortællingens dag 

• Uge 13, 14 og 15 får vi praktikanter fra den Frie Lærerskole i Ollerup. 

• 12. april – 22. april: Påskeferie (SFO og Børnehaven er er åben 15.-17./4) 

• 25. april GENERALFORSAMLING – kl. 19.00 – 22.00 (Mødepligt minimum 1 fra hver 

familie). 

• 27. april: Hovedrengøring. 

mailto:kontor@gufs.dk
http://www.gufs.dk/

