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”..og så er starten gået..”

Onsdag den 13. august myldrede 119 forventningsfulde elever ind på Gudenådalens Friskole. 
Det var tydelig at mærke, at gensynsglæden for de ”gamle” elever var stor og spændingen hos
de helt nye ligeså. Men efter de første tre dage kan vi konstatere, at vi er kommet godt i gang. 

Der er altid mange ting der skal hentes frem fra gemmerne – bagerst i hjernen – når man 
begynder efter en lang og varm sommerferie. Så det er ikke så mærkeligt hvis børnene er 
trætte op til weekenden.

Det er derfor også meget godt at starte med en kort uge – for så at være helt klare til de næste
197 skoledage på mandag og frem.

Senere i nyhedsbrevet er der stemningsbilleder fra 1. skoledag. - med guf på!

FÆLLES FORÆLDREMØDE d. 20. august

Før sommeren blev der lagt en kalender for skoleåret 2014 – 15 op på intra. Her kan man se 
alle arrangementer, møder og en del aktiviteter. Vi håber derfor også at alle har fået sat kryds 
ved den 20. august kl. 19.30 – 21.30 hvor der er fælles forældremøde. Indbydelse og 
dagsorden er lagt på forældreintra. Der er mødepligt, således at alle familier er repræsenteret 
ved mindst 1 forælder – men da mødet også er en anledning at ses og drikke kaffe sammen, 
som kom gerne alle mand af huse. Evt. afbude sendes til skolen eller bestyrelsen.
Husk at udfylde udvalgslister til aflevering senest den 21. august. Evt. spørgsmål kan 
afklares til forældremødet.

HUSK også tilmelding til sensommetur den 6. - 7. sept. (afleveres i køkkenet) og 
også koncerten med INDRA den 25. sept. 
Billetter bestilles på INDRA Koncert 25. sept.

Ny Frugtordning 

Vi har fået et tilbud som er så godt at vi ikke kan sige nej til det. Midtfrugt tilbyder en 
frugtordning der er næsten gratis. Ordningen er betalt af EU og sponsorer bl.a. Midtfrugt selv. 
Det gør at frugten i princippet er gratis, men da vi ikke er moms registreret skal vi betale for 
momsen. Alt i alt betyder dette at alle elever kan få et stykke frugt hver dag til en pris på 15 kr. 
pr. måned. (Det er en stk pris på 75 øre). Bestyrelsen har besluttet at sige jatak til denne 
ordning, således at der blliver med egenbetaling og derudover skal ordningen evalueres for at 
vurdere på om det giver gener/goder med frugt hver dag.
 
Alle elever får således et stykke frugt hver dag og dermed frisk energi til hjernen og de små 
læreceller. Vi forventer at kunne begynde ordningen fra den 25. august. Opkrævning vil ske via
PBS sammen med skolepenge – og skulle ordningen falde bort, gør opkrævningen det 
naturligvis også. 
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Præsentation af vore to nye lærere  
Hej! 

Jeg hedder Jonas Vermund Østergaard og jeg er
blevet ansat som lærer, på GUF. 
Jeg kommer primært til at være tilknyttet lille
mellem, hvor jeg står for blandt andet, dansk,
engelsk, fortælling, emne og værksted. De lidt
ældre får mig at se til idræt og engelsk, og de
små må jeg nøjes med at møde på gangene og i
frikvarterene.
Jeg er opvokset på en friskole og har mange
dejlige minder og værdier med derfra, ligeledes
kan man finde mig på Gudenådalens Efterskole's
årgangsbillede fra '99 og på Bjergsnæsskolens fra
'00.
Ligesom nogle af mine kollegaer, har jeg mit
uddannelsesbevis fra Den frie Lærerskole.
Jeg bor i Randers, ved siden af hesten, sammen
med min bror, i en stor flot lejlighed. Jeg har en
bror mere, han bor dog nogle kilometer væk,
men kommer tit ind til et spil bordtennis,
bordfodbold, eller lignende. Man kan finde
billeder af mig, mine brødre og deres børn ude på
gangen.    I kan tro jeg glæder mig til, at lære jer alle at kende!   Mvh.      Jonas Østergaard - JØ 

Kære forældre
Jeg har været så heldig at blive en del af
Gudenådalens Friskole. Jeg hedder Gitte Holm
Bech og er 36 år. Jeg bor sammen med min mand,
som arbejder på Gudenådalens Efterskole. Vi bor i
Resenbro ved Silkeborg med vores to drenge på 5
og 8 år.
Jeg har arbejdet på Sjørslev Skole de sidste 10 år,
hvor jeg også har taget en sanse-motorisk
uddannelse samt læst til AKT-lærer(Adfærd
kontakt og trivsel). Da jeg var nyuddannet, var jeg
efterskolelærer på Silkeborgskolen et halv år i et
barselvikariat. Jeg kommer fra Bjerringbro og har
brugt mange timer i Bjerringbro hallen i min
ungdom.
I dag spiller jeg selv lidt håndbold, og jeg er også
træner for ungdomshold i Resenbro. Jeg sidder i
den lokale skolebestyrrelse og bruger ellers gerne
min tid på en tur i skoven. Jeg glæder mig til at
samarbejde med jer og til at lære elever og skolen
bedre at kende.

Mvh  Gitte Holm
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Og her er de så– billederne fra første skoledag 
Tak til Morten – Carolines far - for lån af billeder ;-)

God weekend og godt skoleår
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