Nyhedsbrev fra skolebestyrelsen oktober 2016
Kære Forældre
At gå i børnehave og skole er en rejse gennem tid og sted for vores børn. Ledsagerne på denne rejse
er de ansatte på skolen og i børnehaven Vi kan anbefale, at man ser denne lille video lavet af et par af
eleverne lige før sommerferien. Det en rigtig god fortælling om, hvordan vores børns voksne i
dagligdagen er der for dem og med dem.
Lærerhyldest til 9. klasse Spjellerup Friskole 2016
Ja, elever, forældre, pædagoger, lærere og ledelse er alle på en fælles rejse.
Frivilligt arbejde
På vores sidste forældremøde fremlagde bestyrelsen et forslag til en bedre synlighed af, hvad vi
forældre yder på skolen. Forslag har været sendt ud til alle og ud fra de tilbagemeldinger, som
bestyrelsen har modtaget, er følgende besluttet på sidste bestyrelsesmøde.
Man er selv ansvarlig for at skrive sine timer ind i FORÆLDRESAMARBEJDSMAPPEN, der står
på lærerværelset.
Som eneforsørger - 12 timer årligt
Som familie - 24 timer årligt
Arbejdsopgaver, hvor timerne kan tilskrives:
-

4 arbejdsdage pr. skoleår (6 timer pr. dag)
2 rengøringsdage (2 timer pr. dag)
2 klasserumsdage (3 timer pr. dag)
1 forældreundervisningsdag (6 timer)
Forældrerådsarbejde (12 timer)
Bestyrelsesarbejde (24 timer)
Bankoaften, skaffe sponsorgaver og udvalg (12 timer)
2 Kaffe/kage/vand til foredragsaftner, 7. klasse står for det (4 timer pr. dag)
Sommerfesten, 7. klasse står for arrangementet (12 timer)
Levering af materialer til gavn for skolen. Lån af maskiner/bil til skolen. Timer aftales med
skoleleder (x antal timer)
Ad hoc. opgaver løst efter aftale med pedel/skoleleder (x antal timer)

Det er besluttet, at ledelsen holder sig opdateret med Forældresamarbejdsmappen, og bestyrelsen
laver en evaluering af forsøget efter et år; 1. september 2017
Bestyrelsen
Hen over sommeren har der været et par udskiftninger i bestyrelsen.
Allan Bidault har måttet trække sig af private årsager, og vi har sagt velkommen til suppleant Mie
Sandgaard.

På medarbejdersiden har Janne Hansen trukket sig, og Rikke Jørgensen fra børnehaven er nu
repræsentant for personalet i bestyrelsen.
Bestyrelsen vil gerne takke Janne og Allan for en solid og trofast indsats i bestyrelsen.
Spændende gratis foredrag
Torsdag, d. 1. december, har vi efterårets foredrag, og ja, vi ved godt, at der er taget hul på
julearrangementerne, men hvis det skulle kunne lade sig gøre, at få foredragsholderen Per Schultz
Jørgensen ud på vores skole, måtte det blive den dag. Skriv det i kalenderen og spred budskabet.
Per Schultz Jørgensen ville vi have, fordi han ved en masse om børn og unges udvikling og dannelse
og kan bidrage til dette skoleårs fokuspunkt ”Dannelse”. Per Schultz Jørgensen er børne- og
familieforsker. Grundlaget for hans forskning er tre vigtige principper; børns ret til beskyttelse,
omsorg og deltagelse. Mød op sammen med alle os andre og vores ansatte, så vi i fællesskab kan få en
god oplevelse og udvide vores horisont.
Nybyggeri, ombygning og renovering (projektet)
Vi kommer til at mangle et lokale til undervisning indenfor få år, så vi kan rumme alle skolens elever.
Som det ser ud i dag er 8.-9. kl samlæst. Egentlig er der behov for flere klasserum fra august 2017,
men dette kan dog løses midlertidigt. Senest august 2018 skal der være et ekstra lokale til
undervisning.
Bestyrelsen er af den opfattelse, at der er flere løsningsmuligheder. Det kan være nybyggeri,
ombygning og renovering af flere områder. I det forberedende arbejde er bestyrelsen i dialog med
både realkreditinstitutter, bank og Faxe kommune. Undervejs vil vi holde jer opdateret med
udviklingen af udvidelsesprojektet.
Spjellerup Friskole & Fribørnehave er på en ny fantastisk rejse. Bestyrelsen er 100 % sikker på, at vi
er på den rigtige rejse, så vi håber, at alle I forældre bakker op om os, i den forældrevalgte bestyrelse,
og om vores ansatte; ledelsen, pædagogerne, lærerne, pedel og rengøring. Alle yder en stor indsats.
Det er Vores skole.
Sammen er vi stærkest!
God rejse!
Bestyrelsen

