Nyhedsbrev og Julehilsen.
Kære forældre og personale.
Vi har haft endnu et travlt efterår med mange nye tiltag og oplevelser. Nu er det tid til at slappe af
og nyde juleferien.
Vi ansatte i foråret 4 nye lærere og det er vores indtryk, at de trives og det føles, som om de har
været med hele tiden. Laura er blevet en stor hjælp på kontoret og til servicering af vores IT-grej.
Vi har i efteråret holdt evalueringsmøder med henholdsvis personale og med forældrerådsrepræsentanter fra de enkelte klasser og børnehaven; samt internt i bestyrelsen. Hele vejen rundt har
vi haft en god snak, vi har siddet i grupper og set på skole, børnehave og bestyrelse med forskellige
øjne; bagefter fremlagt og fundet ud af at vi vil det samme.
Vi har i efteråret haft et sponsor løb hvor vi tjente 20.000 kr., pengene vil i løbet af året blive brugt
til d.i.v.. legeredskaber.
Referater fra bestyrelsen ligger nu i forældreintra, så det er muligt, at følge med i hvad bestyrelsens
arbejder med. Det er også muligt, at skrive direkte til bestyrelsen på intra. Der er lavet folder til
forældreråds-repræsentanterne.
Vi har været heldige her i efteråret og gøre en god handel med inventar fra den tidligere Roholte
Efterskole. Et catering firma har overtaget bygningerne og fra dem har vi, for et beskedent beløb,
købt forskelligt inventar. Bl.a. 20 én-mands borde, 28 to-mands borde og 30 stole, som vi får brug
for efterhånden som vi får flere og flere elever. 12 højskabe, som er sat op i børnehaven og på
hemsen til opbevaring af alskens kreative ting. En del undervisningsbøger til overbygningen.
Cykelstativer har vi købt, så de gamle af træ er blevet skrottet af ”julepedellerne”.
Vi har købt inventar og udstyr fra et fysik lokale. Det betyder at vi, i barakken ud mod vejen, kan
indrette vores eget fysiklokale, så vi fra næste skoleår kun i begrænset omfang skal køre til
Boestofte for at bruge deres. Til næste år er der 3 hold der skal have fysik/kemi, så det vil spare os
for en del transport og spildtid.
Det vil nok kræve noget forældre-arbejde for at får indrettet lokalet, men mere om det senere.
Det er en særdeles økonomisk måde at få noget nyt til skolen, så vi følger løbende med i hvad der
kommer af gode tilbud.
Vi har lige gennemgået budgetopfølgning, det ser rigtigt fornuftigt ud. Budget for de næste år viser
også et solidt overskud. Vi har haft et møde med Merkur bank der gik rigtig godt.
En af de store poster i regnskabet er varme. Vi har derfor undersøgt mulighederne for dels at spare
på varmen og dels få noget billigere varme. En konsulent fra et isoleringsfirma har været her ude og
gå bygningerne igennem. Han fandt ingen graverende fejl i hverken hulmuren eller på lofterne.
Gulvet i biblioteket er koldt, men skal det isoleres, kræver det at gulvet skal op, så det må vi leve
med. Krybekælderen under en del af kontoret isolerer vi i løbet af kort tid.
Hvis vi skal have noget billigere varme, så vil det hér på stedet være mest fornuftigt med et pillefyr.
Det har vi fået flere tilbud hjem på, men priserne har været i overkanten af hvad vi p.t. vil kaste os
ud i af investering. Derfor lægger vi energiplanerne lidt på hylden, indtil vi i forbindelse med en ny
tilbygning, måske kan få en bedre samlet løsning.
Vi har nedsat et byggeudvalg, vi planlægger at der i august 2013 står ekstra nye lokaler til vores
overbygning. Byggeriet skal finansieres dels ved egen penge, kredit forening, Merkur bank og andre
investorer.

I begyndelsen af februar har vi en arbejds-weekend, hvor vi skal i gang med, at give ”Den store
gang” en overhaling. Der skal sættes lyddæmpende plader op i loftet og alt skal males i en lidt mere
neutral farve. Det er også planen at gangen skal indrettes, så den kan bruges i undervisningen til
gruppearbejde m.m. Det er et stort malearbejde, så det vil strække sig ind i vinterferien, hvor der
sikkert er nogle forældre der kan lægge lidt timer.
I løbet af det første halve skoleår har vi haft 5 rengøringsdage. Det har højnet rengøringsstandarden,
da lokalerne på skift får gjort hovedrent de steder, som dan daglige rengøring ikke rækker til. Det er
en direkte besparelse i rengørings udgifterne og så der det dejligt, at skolen og børnehaven ikke gror
til i gamle nullermænd og spindelvæv. Der har været rimelig god tilslutning, men vi skal minde om,
at det forventes, at alle familier deltager i 2 rengøringsdage i løbet af et skoleår. Derfor er dagene
også lagt på både lørdage og søndage, i lige og ulige uger, så alle har en chance for at vælge nogle
dage hvor det passer ind. I øvrigt er det en god anledning til at møde andre forældre og få en
hyggelig snak.
I det nye år har vi planlagt to større arrangementer. For første gang skal vi prøve at holde et stort
bankospil. Det bliver måske lidt alla ”Bingo Banko”, tanken er i hvert fald at samle en masse flotte
sponsor præmier ind, og gøre det til en sjov og spændene aften. Vi skal nok komme med meget
mere information senere, men ha´ gerne bankospillet i tankerne, hvis man har nogle gode firma
kontakter el.lig., som kunne kaste lidt gode præmier af sig.
Det andet arrangement er, vores nu faste tradition, forårsfesten. Vi gentager succesen fra sidste år
den 24. maj, så sæt kryds i kalenderen allerede nu.
Tågerup gamle skole skal sælges og fremover vil det foreningsliv der har været dér, foregå på
Spjellerup Friskole. Vi ser frem til et godt samarbejde med 4H, Alslev Gymnastikforening og byder
Dem velkommende. Spjellerup-Torøje Gymnastikforening, som har holdt til på skolen i mange år,
er nu ved at komme godt i gang igen. Vi håber de foreninger vil være med til at styrke skolen og
danne rammen for et godt kulturliv i området.
Til slut vil vi fra bestyrelsens side sige tak til personalet for det dejlige og stærke engagement vi
altid møde fra jer og til forældre tak for den fortsat store opbakning og alt det frivillige arbejde der
bliver lagt.
Med ønsket om en rigtig god jul og et godt nytår!
Mange hilsner fra
Bestyrelsen.

