Februar nyheder 2020

Velkommen til et jubilæumsår.
Starten på 2020 blev en fantastisk start med en helt utrolig deltagelse igen i vores nytårstaffel.
Det er blevet en dejlig tradition og i år med indgangen til et nyt årti og et 10 års jubilæum foran os.
Jeg vil gerne igen benytte muligheden for at sige tak til eleverne der i år sammen med Brian stod for
underholdningen, og hvilken underholdning. Varm, hjertelig, sjov og vel ud ført.
Extraordinær generalforsamling den 20. februar og 5. marts.
Vi har udsendt indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 20. februar og igen torsdag den
5. marts.
Baggrunden er at undervisningsministeriet har pålagt skolen at ændre vedtægterne på en del områder
grundet ændret lovgivning.
Vi vil snarest udsende de nye vedtægter så i alle har mulighed for at læse dem igennem.
Vedtægtsændringerne har ingen konsekvenser for vores undervisning og almindelige skoledrift.
Der skal indkaldes til to ekstraordinære møder da vedtægtsændringer skal godkendes på to
generalforsamlinger. Mødetidspunktet for begge møder er med start kl. 17.00.
Den ordinære generalforsamling er planlagt til torsdag den 23. april.
Stole og borde.

Vi kan bruge noget hjælp
Vi har fået 125 stole og borde gratis ved at hente
dem.
På lørdag den 8. februar kører Jim og Thomas ind til
København og læsser en lastbil. Start kl. 08.30.
Er der et par forældre der kan hjælpe med at læsse?
Når vi kommer hjem lørdag den 8. februar forventet
over middag.
Hvem kan hjælpe med at tømme?

Send besked til jan via intra eller mail: skoleleder@spjellerupfriskole.dk

Servicemedarbejder ansat
Thomas Mundus er ansat som servicemedarbejder.
Thomas er ansat i en flexjob stilling på skolen i 12 timer pr. uge.
Thomas er primært tirsdag, onsdag og torsdag på skolen, hvor han løser praktiske og håndværksmæssige
opgaver.

Vigtige datoer
Vinterferie uge 7 (10. – 14. februar)
Arbejdslørdag 28. marts
Personale gruppen deltager.
Jim og Majbritt, udsender en arbejdsplan med opgaver når vi kommer tættere på.
Tilmelding til arbejdsdag sker via intra.
Banko fredag den 27. marts
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