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Tak for i år
Endnu et begivenhedsrigt skoleår er slut. Et skoleår præget af gode aktiviteter i såvel det 
store fællesskab, for hele GUFS, som i de små fællesskaber i grupperne, elever og ansatte 
imellem. Det har også været et år præget af store og modige beslutninger, som vi for alvor nu
begynder at kunne se resultatet af. Oveni det hele fik vi besøg af undervisningsministeren, 
der gav udtryk for, at vi laver en rigtig god skole og børnehave. Tak til alle ansatte for jeres 
engagement og evne til at holde fanen højt, også når der ind i mellem er meget tryk på. Det 
er en fornøjelse at se, hvordan I løser udfordringer og altid har fokus på det, der tjener 
børnene bedst. En stor tak skal også lyde til bestyrelsen og jeres utrættelige arbejde for at 
skabe de bedste rammer at lave skole og børnehave i. Tak til alle forældre for arbejdet i 
udvalg, på arbejdsdage, til Open By night, med rengøring og alle søde hilsner og små “gaver”
I giver, som gør det fedt at være en del af GUFS. Det er en fornøjelse at mærke hvordan 
fællesskabet, løfter og bærer GUFS. Det fællesskab, der både kan løfte de helt store 
opgaver, som at bygge en Multisal, men også det fællesskab, der giver plads og rum til at den
enkelte kan vokse og udvikle sig i et trygt og inspirerende miljø. Hvor den enkelte tager 
medansvar for at netop dette fællesskab lykkes – til gavn for os alle! Som Løgstrup skrev i 
Den etiske fordring: “Du har aldrig noget med et andet menneske at gøre, uden at holde en 
del af dets skæbne i dine hænder”. Sådan er det også, når du er en del af et fælllesskab! Det 
skabes ikke af sig selv, men af dig – og alle de andre! 

“Når du åbner din hånd, ser du synlige spor af synlige bånd.
Du har fat I et stykke, af dit medmen´skes lykke.

Det kan føles som fnug eller veje et ton:
Det er lagt I din hånd”.

Gudenådalens Friskole, Bjerring Hede 13B,  Bjerring,  8850 Bjerringbro,           www.gufs.dk     mail: kontor@gufs.dk

Skolen: 8668 2582.   Fax: 8668 8666.   SFO: 8668 2588.  Yggdrasil Fribørnehave 5195 2582  



Nyhedsbrev
Den 4. juli 2017

                                       

Personale nyt
Efter ferien kan vi byde velkommen til et helt nyt ansigt på skolen. Vi har ansat Sara Søgaard,
der er nyuddannet lærer og primært skal være hos de ældste elever. Derudover flytter 
Kamma, fra SFO og støttetimer, til fuldtime lærerjob. Karin, der i det forløbne år, har hjulpet 
os især i Lillegruppen, er ny pædagog i SFO. Velkommen til jer alle tre. (Sara har lavet en 
kort præsentation til dette nyhedsbrev – se nedenfor).
 
Der skal lyde en stor tak til Signe, der stoppede som pædagog i SFOen henover vinteren. Tak
for 8 år med masser af musisk/kreative aktiviteter og højt humør. Også en tak til Bjarke, der 
efter 1 år som lærer”praktikant” vender tilbage til seminariet. Sol i sind og god vind til jer 
begge.

Stor tak skal også lyde til alle der har været inde som vikar i årets løb, især tak til Anna-
Karen, Sasja, Andreas, Dynes, Jeppe og Christian.
 

Hej.
Mit navn er Sara Søgaard, jeg er 27 år og nyuddannet lærer 
fra lærerseminariet i Aarhus med undervisningsfagene 
fysik/kemi, biologi og dansk udskoling. Jeg skal, efter 
sommerferien, undervise i naturfag og matematik, hvilket jeg 
glæder mig rigtig meget til at komme i gang med! Jeg ser frem 
til at arbejde sammen med eleverne om at opdage 
naturfagenes fantastiske verden og at udforske matematikkens
mysterier, hvor både hoved, sind og krop bliver udfordret. I min
fritid spiller jeg rollespil, er kreativ med at sy og hækle også er 
jeg en læsehest af alle slags genre - lige fra Harry Potter til 
Dan Browns spændingsbomber. I vil i mig finde en lyttende og 
omsorgsfuld person, som glæder sig til at lære alle jeres 
skønne børn at kende. Så vi ses efter sommerferien til et nyt 
og spændende år. God sommer. 

Friplads – befordring og elevliste
Under “nyt fra kontoret” på Intra, er der lagt 
ansøgningsskemaer vedr. Friplads og befordring. 
Ansøgninger om begge dele sendes til kontor@gufs.dk. 
Den semest revidere elev- og børneliste ligger ligeledes 
på Intra under “Nyt fra kontoret”. Tjek venligst at alle 
oplysninger passer og send evt. rettelser til Jette på 
kontor@gufs.dk. 
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Aktivitetskalender og Skema
Aktivitetskalender, med alle årets aktiviteter og møder, er lagt på Intra og hjemmesiden. 
Under “nyt fra kontoret”, vil du ligeledes kunne finde skemaer til det kommende skoleår. Flere 
af grupperne udsender “sommerbreve” med gode informationer om f.eks. skolestart, 
madpakke m.m. Husk at tjekke Intra inden skolestart, så du ikke går glib af vigtig info.

Aktivitetskalenderen er, lige til til at skrive ud og sætte på køleskabet e.a. Tjek den igennem 
ved skoleårets start og sæt evt. de datoer, der vedrører dig, i din egen kalender, så du ikke 
misser et forældremøde, en forestilling eller andet! Hvis du ikke har mulighed for selv at 
skrive kalenderen ud, så henvend dig på kontoret, så laver vi en kopi. (Der hænger ekstra 
Aktivitetskalendre på opslagtavlen, ved SFO køleskabet, til fri afhentning.)

Melodien – Musikalsk forskole
Reminder

Også I skoleåret 17/18 bliver det muligt at være  med til Musikalsk Forskole. Tilmelding til 
Musikalsk forskole bliver sendt ud umiddelbart op til skolestart. Musikalsk Forskole forventes 
at begynde til september. Det er som altid NiK og Marie der står for Musikalsk Forskole.

Fælles forældremøde 24. august
Den 24. august kl. 19.00 – 21.00 afholder vi “Fælles
forældremøde”, for forældre til skolebørn. Her kan man
møde alle de andre forældre, bestyrelsen og alle ansatte.
Der vil blive orienteret om udvalgsarbejdet, byggeriet og
så præsenterer hele medarbejdergruppen sig. Det er
vigtigt at alle familier er repræsenteret denne aften.
Så vel mødt.
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God sommer 
Med billederne fra en festlig sommerafslutning, hvor vi sagt farvel til vore afgangselever, vil 
jeg gerne, med tak ,for endnu et dejligt skoleår på GUFS, ønske jer alle en rigtig god sommer.

   
Vigtige tider og datoer efter sommerferien

Uge 32 + 14.-15. august SFO g børnehaven åben.

• 16. august: Første skoledag. Mødetid: 8.15 – 12.45 (SFO åbner)
• 24. august; Fælles forældremøde!  kl. 19.00 – 21.00
• 29. august. Forældremøde i Lillegruppen + Ældstegruppem 19.00 – 21.00
• 2. september: HOVEDRENGØRING
• 5. spetember: Forældremøde i Lillemellem kl. 19.00 – 21.00
• 7. september: Forældremøde i Storemellem kl. 19.00 – 21.00
• 16. - 17. september: Sensommertur
• 21. september: Forældremøde i Storegruppen

På gensyn til august
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