Nyhedsbrev fra skolebestyrelsen december 2016
Kære Forældre
Så står juleferien for døren, og det er noget, som både børnene og vi voksne glæder os til. En tid, der
skaber glæde og en tid, hvor vi står sammen og de fleste af os fejrer i et fællesskab.
Fællesskab er en samling af mennesker, som bindes sammen af noget de har til fælles, hvilket vil sige,
noget de er enige om, har samme synspunkt på eller f.eks. en interesse, de deler med hinanden.
Fællesskab kan også være sammenhold.
Når vi melder vores børn ind i Spjellerup Fribørnehave – Friskole, så siger vi ja til at være en del af
dette fællesskab.
Fællesskabet er grobund for Spjellerups friskole og Fribørnehaves fremtid!
Forældrearbejde
Så er vi godt i gang med vores nye model, hvor alle arbejdsopgaver, store som små, tæller som bidrag
til fællesskabet.
Venligst husk at skrive dig ind i forældrearbejdsmappen, når du har bidraget med en opgave. Mappen
forefindes på kontoret hos Laura, og den er under løbende forbedring ud fra ønsker fra jer, der
bruger den. F.eks. bliver der snart sat mere overskuelige navnelister i, og oversigten over de
nuværende arbejdsopgaver bliver også sat i på et tidspunkt.
Alle skal bidrage med følgende årligt:
 Som eneforsørger - 12 timer
 Som familie - 24 timer
Bestyrelsen og ledelsen vil i løbet af 2017 følge op på antal timer, som hver enkel familie har registret.
Juletræssalg
Det er dejligt at se, at endnu et initiativ er skabt. Ved busskuret er der i hele december måned blevet
solgt flotte juletræer torsdag og fredag eftermiddag. Det er elever og forældre fra 7. klasse, som har
stået for salget. I den sidste uge op til jul vil der være åbent både mandag, tirsdag og onsdag fra 13.3017. Mange er kommet fra nær og fjern for at købe deres juletræ på Spjellerup Friskole og har derved
støttet 7. klasses kommende studietur.
Foredrag
Torsdag den 1. december have vi besøg af Per Schultz Jørgensen, hvilket var en stor oplevelse for de
mere end 50 forventningsfulde tilhørere. Vi blev endnu klogere på, hvordan vi kan styrkes børns
karakterdannelse, og vi hørte om, hvilken rolle skole og børnehave spiller i forhold til at hjælpe
børnene og de unge til at blive selvstændige og dannede mennesker.
I 2017 har vi som sædvanlig 2 foredrag igen. Vi hører meget gerne fra jer forældre, hvis I har en
mening om tidligere foredragsholdere eller en idé til kommende.

Generalforsamling
Husk allerede nu at notere den 25. april 2017 i kalenderen. Den dag afholder vi generalforsamlingen,
som jo er den forsamling, der sidder og hører på, hvad ledelsen, personalet og bestyrelsen har
udrettet i det forløbne år. Det er også på denne aften, at vi hører beretningen fra tilsynet og
konstaterer, om skolen er på rette spor set med udefrakommende øjne. Bestyrelsen forsøger at lave et
forarbejde, hvor vi taler med nogle forældre om muligheden for at sidde i bestyrelsen, så vi kan
melde navnene ud før generalforsamlingen. Det gjorde vi i 2016, hvilket medførte, at flere vovede sig
med, fordi de ikke behøvede at være nervøse for at blive valgt ind i bestyrelsen.
Banko
Igen i 2017 vil bankoudvalget prøve at overgå sig selv. I 2016 samlede de præmier ind for mere end
kr. 60.000 og et overskud på mere end kr. 25.000 blev overført til kontoen til støtte for alle børn og
unge på Spjellerup Friskole og Fribørnehave. Kender du nogle private, firmaer eller andet godt folk,
der vil bidrage med en præmie, så kontakt venligst claus.ingemann@gmail.com
Sæt et stort kryds i kalenderen fredag den 17. marts – det bliver med garanti en helt vildt aften!
Støtteforening
Vi går en spændende fremtid i møde på vores skole. Senest sommer 2018 skal vi have udvidet skolen
med minimum et klasselokale, personalrum og faglokaler. Vi har besluttet at lave en støtteforening,
som kan være med til at realisere byggeriet. Man ser ofte, at de penge, en støtteforening kan samle
sammen, er til stor hjælp i et byggeprojekt. Det kan være den sum, som gør tingene lidt nemmere
eller lidt bedre. Da der ind imellem er tale om større summer, er det mest hensigtsmæssige at oprette
en forening med en bestyrelse. I starten af 2017 vil vi indkalde til en generalforsamling for
støtteforeningen. Hold øje med intra.
Tilfredshedsundersøgelse
Vi arbejder løbende på at tage temperaturen på Vores skole, og det vil vi gøre med en
tilfredshedsundersøgelse blandt jer forældre. Denne første undersøgelse er ved at blive udarbejdet og
forventes at blive sendt til jer alle i starten af 2017.
Bestyrelsen ønsker alle, der har været en del af dette år;
elever, børnehavebørn, ansatte, forældre, familiemedlemmer, investorer etc.

GLÆDELIG JUL SAMT ET GODT NYTÅR
Sammen er vi stærkest!

Bestyrelsen

