Nyhedsbrev fra skolebestyrelsen februar 2017
Kære forældre på Vores skole!
Tilfredshedsundersøgelse
Det er vores skole, og når vi siger Vores, så mener vi alle os forældres skole. Vi kan, som bestyrelse,
ikke tale med alle forældre, men da vi mener, at det er virkelig vigtigt at tage temperaturen hos
forældrene indenfor alle væsentlige områder, så har vi valgt at igangsætte en tilfredshedsundersøgelse.
Undersøgelsen er anonym, og vi håber, at så mange som muligt vil give deres mening til kende. Det
betyder rigtig meget at få ord på, hvad der er godt ved vores skole, og hvad vi kan forbedre. Derfor …
giv din mening til kende inden på onsdag d. 8. februar 2017. Spørgeskemaet ligger på forsiden af intra
i øverste højre hjørne. Ca. 20 % har svaret indtil videre. Vi ser frem til at høre fra dig 
Ledige pladser i den kommende 0. klasse
Helt ekstraordinært har vi ledige pladser i den kommende 0. klasse. Mange i vores nærområde har
sikkert hørt om lange ventelister, så derfor må I meget gerne sprede det glade budskab. Følg os på
www.facebook.com/spjellerupfriskole.dk - her kan du også dele opslaget, hvis du kender nogen, der
kunne have brug for en plads på vores fantastiske skole
Generalforsamling
Til den kommende generalforsamling den 25. april 2017 er der vanen tro valg til bestyrelsen. I år er
der 3 på valg. Claus Pedersen genopstiller, og Mona Pedersen og Lisbeth Bærentzen takker af for
denne gang. Der er derfor rig mulighed for at få indflydelse og i at få lov til at udvikle vores fantastiske
skole. Men hvad laver vi så i bestyrelsen? Herunder er en lille appetitvækker:
- Vi mødes ca. 10 gange om året til bestyrelsesmøder, dvs. 1 gang om måneden i løbet af
skoleåret
- Vi står for at organisere foredrag til inspiration for forældre, personale og lokalområdet
- Vi er helt tæt på beslutningerne
- Vi følger skolens og børnehavens drift, udvikling
- Vi har stor indflydelse, i tæt samarbejde med skolens ledelse, på retning, trivsel, økonomi,
fokusområder, vision
- Vi ansætter personale i samarbejde med skolens ledelse
- Vi deltager i 2 pædagogiske lørdage med personalet og børnehavens bestyrelse
- Vi deltager ind imellem i arrangementer/kursusdage med Friskoleforeningen
- Vi drikker kaffe, griner, er alvorlige, diskuterer, regner, regner den ud
Vil du være med? Eller er du blot nysgerrig efter at høre mere, så kontakt meget gerne en fra
bestyrelsen – enten via intra eller giv en af os et ring. Vi fortæller meget gerne mere, for det er sjovt
for vedkommende at være med.
Bedste hilsener fra
Lisbeth – Tlf. 28997733
Mie – Tlf. 21675547

Claus – Tlf. 29290202
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Michael – Tlf. 25694850
Mona – Tlf. 28305410

