Nyhedsbrev fra skolebestyrelsen oktober 2017
Skoleåret 2017/2018 er skudt godt i gang. Hele skolen har startet året, med at være på et fantastisk
lejrskoleophold og vi alle kunne følge godt med hjemmefra via FB og Intra. Tak til alle Jer som har
svaret på undersøgelsen om lejrskolen, det giver et klart billede - lejrskolen er vigtig og lærerig for alle
og det er noget som vi skal fortsætte med.
PR-ansvarlig søges
Hvis vi har en forælder, som har styr på PR og media, kunne bestyrelsen godt bruge din hjælp. Vi
ønsker at få synliggjort vores skole væsentlig mere i lokalsamfundet, vi er i gang med at få lavet en 90
dags plan. Hvis du ønske at hjælpe os med det job, så tag venligst fat i Claus Pedersen på tlf.
29290202 eller via Intra.
Byggeri
Der bliver stadig holdt en del møder med arkitekter, evt. bygherre, banker og kommunen, og vi er
godt på vej.
Vi arbejder ud fra en 90 dags plan og lige nu forventer vi, at kunne give Jer mere information om
vores byggeri på et møde tirsdag den 31/10 kl. 17.00
Dansk Friskolemagasin
Alle landets Friskoler har fået et nyt fælles magasin, som udgives af Dansk Friskolemagasin, hvor
du/I/vi er medlem.
Nr. 2 er lige kommet på ”gaden” og vi inviterer dig til at læse de mange historier gratis via en app,
som kan downloades via understående links.
Hent appen nu
Iphone/Ipad: https://itunes.apple.com/dk/app/magasinet-friskolen/id1229094151?mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.friskolen.areader
Computer: http://www.e-pages.dk/friskolen
SFO
Sidste år blev tilskuddet til SFO reduceret med ca. kr. 115.000,- til os som institution og i år får den så
et hak mere ned, vi samlet har mistet ca. kr. 220.000,- i tilskud til vores SFO på to år.
Baggrunden er, at omkostningerne i folkeskolen er faldet, efter man har reduceret åbningstiden.
Bestyrelsen vil på næste møde, tage beslutning om vi fra januar 2018, er nød til at øger prisen for
SFO.

Tøj
Bestyrelsen har fået en masse henvendelser fra forældre og elever om at få lavet en kollektion med
vores skoles logo på. Bestyrelsen vil meget gerne bakke den gode ide op, så vi har sat et firma i gang
med opgaven og vi forventer at komme tilbage med en kollektion inden for kort tid.
Foredrag
Sæt allerede et x i kalenderen torsdag den 2. november, her får vi besøg af psykologisk entertainer
Mikkel R. Karlsen.
Mikkel er en fremadstormende hypnotisør og psykologisk entertainer på den danske underholdning
scene.
Måske du allerede har oplevet ham på DR1 , TV2 eller CANAL 9, hvor han har fremvist sine
unikke evner til plante tanker og ideer i folks sind samt forudsige folks handlinger og adfærd
med en ekstrem nøjagtighed – alt sammen med et glimt i øjet og på yderst morsom og
underholdende vis.
I kan læse lidt mere om Mikkel her http://mikkelkarlsen.dk/

Vigtige datoer
Arbejdslørdag i morgen den 7. oktober
Fremlægges af bygge-/økonomiplan den 31. oktober
”Foredrag” 2. november

