Nyhedsbrev december 2012.
Juleferien ferien nærmer sig og vi har traditionens tro gang i rigtig mange ting.
Vores nye pille fyr er lige taget i brug. Solcelleanlægget er næsten monteret og nye
lysarmaturer, som skal spare strøm og give et bedre arbejdsmiljø, er ved at blive sat
op. Vores nye garderobe, der har udgang til bålhytte og udeundervisning er taget i
brug. Vores nye fysiklokale i barakken fungerer godt og gangarealerne i den gamle
skolebygning er blevet malet og der er blevet sat lydisolerende plader op.
Det er dejligt at så mange forældre møder op til arbejds- og rengøringsdage og tager
det forpligtende fællesskab alvorligt og gør en forskel til gavn for vores personale og
børn.
Vi har 1. november ansat en ny lærer Anders som primært skal undervise på
mellemtrinet, velkommen til ham.
Vi har fået godkendelse af banken til at gå i gang med vores tilbygning på den ”nye”
bygning fra 2000, som skal rumme én ny børnehave og dermed kan hele bygningen
danne rammer for en perfekt børnehave og indskoling. Vi har indhentet tilbud og
byggegodkendelse skulle gerne snart være på plads, således at de nye lokaler er klar
1. juni, hvor den nye børnehaveklasse starter. I november holdt vi info møde om
byggeriet med deltagelse af arkitekt og byggeleder.
Vi har haft møde med børnehavebestyrelsen og her haft en rigtig god dialog, som
fremadrettet gerne skulle gøre at vi i de 2 bestyrelser kender hinandens roller
således at vi i fællesskab kan få fribørnehave og friskole til at supplere hinanden
endnu bedre. Vi er blevet enige om at vi vil have et fælles værdigrundlag og har lige
haft pædagogisk lørdag med hele personalet og de 2 bestyrelser, hvor vi med
udgangspunkt i Grundtvig har haft en god dialog om hvorledes vi ud mønter vores
værdigrundlag. Vi havde om eftermiddagen et indlæg om mindfulnes, der er et af
skolens nye tiltag.
Vi har afholdt sponsorløb der gav 14.000kr. som går til indkøb af en ny airtrack. Der
er rigtig godt gang gymnastik foreningerne på stedet med fodbold, nye tiltag som
linedance, mindfulness.

Inden efterårsferien havde vi for andet år mini triatlon, hvor elever og forældre fik
brændt en masse energi af.
Lise August har holdt i november foredrag om sensitive børn. Vi har intentioner om
at have foredragsholdere 2 gange om året.
Vores ældste elever har i den sidste uge holdt prøve eksamen, og til foråret bliver
det alvor for vores første 9 klasseelever.
Vi vil takke vores dygtige og engagerede personale og ønske jer alle store og små en
rigtig glædelig jul og et godt nytår!

.
God juleferie.
Venlig hilsen friskolebestyrelsen

