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Blyantshuset er fyldt med glemmetøj hængt op af Birtha - kom og tag dit tøj - inden det ryger på genbrug 

efter næste weekend.! 
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Sjakbajs til arbejdsdage søges 

 
Kære forældre. 

Skolens udearealer trænger til en kærlig hånd og da forældre-arbejdsweekenderne her i foråret blev aflyst 

grundet corona-situationen, har vi fået den ide at små grupper af forældre måske kan mødes nogle 

timer en eftermiddag, en aften eller en søndag og ordne et afgrænset område med en aftalt håndfuld 

andre forældre. 

 

Vi søger i den forbindelse forældre, der vil påtage sig at være sjakbajs for sådan et afgrænset projekt. 

Projektet vil herefter blive udbudt med doodle tilmelding til det eller de tidspunkter, hvor sjakbajsen kan.  

Kontakt Silas gennem forældre-intra besked eller sms til 23747256, hvis du har mulighed for at være 

sjakbajs på et af følgende områder: 

 

1)  

Male musikbygningen fra stige eller rullestillads. Scenesejlet vil være pillet ned på dagen. 

2)  

Buskads i Hegnet mod kornmark klippes og beskæres. 

3) 

Døde træer fra hegnet mod kornmark vil være fældet på dagen. Opgaven går ud på at motorsave træet 

i små stykker, kløve og flytte træet til tørring på gavlen af Bålhytten i Grumserup eller til træskuret ved 

Hønsegården. 

4)  

Afdød Pizza-ovn i Grumserup pilles ned og øverste dele køres på genbrugsstation. Nederste flisesten 

stables bag rød container. 

5)  

Renovere kraftigt sort bord-bænke sæt ved bådpladsen i Grumserup med nyt træ. 

6)  

Brombærkrat forenden af Smedestræde NV for Læsehulen beskæres og køres på genbrugsstation. 

7)  

Buske mellem Naboen Just og Multibanen fjernes. 
8)  

Rod bag den grønne container køres væk. 

 

Kærlig hilsen 

Silas og Ole 

 

Gratis behandling for unge med socialfobi.  

Center for psykologisk behandling til børn og unge (CEBU) ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, 
tilbyder fra september 2020 gruppebehandling for unge med socialfobi i alderen 12 – 17 år. 

Behandlingen er gratis, og forældrene deltager i behandlingen sammen med den unge. Familien vil gennem 
lodtrækning blive tilfældigt fordelt til én af to forskellige versioner af et Cool Kids angstbehandlingsprogram. 
Begge behandlingsprogrammer forventes at være effektive. 

Behandlingen består af 10 sessioner, hvor man ugentligt mødes med en psykolog i små grupper à 4-5 unge 
med socialfobiske problemer. Forældrene deltager i alle sessioner. Begge behandlingsprogrammer er baseret 
på kognitiv adfærdsterapi. 
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Hvis I har eller kender til et barn, for hvem dette tilbud virker relevant, kan I henvende jer til CEBU gennem 
kontaktformularen på vores hjemmeside (http://psy.au.dk/cebu/kontakt-os/), hvor I bedes beskrive den unge 
og de situationer, som han/hun har svært ved. 

Da behandlingsforløbet er en del af et forskningsprojekt, må barnet ikke samtidig modtage anden 
psykoterapeutisk behandling. Ligeledes må barnet ikke have en autismespektrumforstyrrelse, ubehandlet 
ADHD/ADD, spiseforstyrrelse, psykotiske symptomer eller være selvmordstruet. Desuden må barnet ikke have 
deltaget i et Cool Kids forløb indenfor de seneste to år. 

Familierne vil blive indkaldt til en udredende forsamtale i uge 34, 35 eller 36 (august 2020), mens 
behandlingen er planlagt til at starte i uge 38 

Man kan læse mere om projektet på vores hjemmeside:  

http://psy.au.dk/cebu/til-foraeldre/behandlingstilbud/socialfobiprojekt/ 

 

3.klasse har udemusik 
 
Hej allesammen 
 
Vi kunne rigtig godt tænke os at lære at spille violin og leder derfor efter én som kan undervise os.  
Mon der er nogen her i netværket som kan -eller kender nogen der kan? 
 
KH Sylvester 3. kl og Kirsti 38 år.  
Skriv på kirstipyt@gmail.com 
 
 
 

http://psy.au.dk/cebu/kontakt-os/
http://psy.au.dk/cebu/til-foraeldre/behandlingstilbud/socialfobiprojekt/
mailto:kirstipyt@gmail.com
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to helikoptere holder øje med 8.klasses musikøver. Herunder: 5.klasse cykler søerne rundt og besøger Bertels 
paradisiske have. 
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4.klasse på Aros - og herunder: 4.klasse har læsekursus vh Ditte 
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