8. oktober 2014

Kære forældre
Vi har nu været i gang i ca. 2 måneder, og dette skoleår har indtil nu været en af de større
udfordringer i friskolens historie. Skoleåret startede jo som bekendt med, at skoleleder Jan Glerup
blev sygemeldt. Det er han i skrivende stund stadig, men vi håber, at det går bedre for ham.
Derudover har vi en sygemeldt Marianne, der kom til skade sidste skoleår i en idrætstime, og vi har
desværre måttet sige farvel til flere lærere indenfor kort tid. Anders sagde op før sommerferien for
at flytte tilbage til sit familienetværk på Fyn, og Mette sagde op i starten af skoleåret, fordi hun har
fået mulighed for at arbejde andetsteds med nogle interessefelter, vi ikke kan tilbyde på Spjellerup.
Kort efter sagde Sheila op af private grunde.
På en lille arbejdsplads, som vores skole, har det stor indflydelse på personalegruppen, når der
mangler personaler, men som vi i et tidligere nyhedsbrev har nævnt, har vi været så heldige at få
ansat to meget kompetente og dygtige vikarer, og har fastansat lærer Thomas Priiskorn på
Mellemtrinnet. De er alle tre trådt ind i arbejdet med positiv energi og gåpåmod.
Pga. opsigelserne og Mariannes sygemelding, har vi været i gang med at søge nye og dygtige
medarbejdere og allerede fra d. 1. november, kan vi byde velkommen til dansklærer Mette Wanting,
som kommer fra Sct. Nicolai Skole i Køge, hvor hun har undervist i indskolingen de sidste 8 år. Når
Mette starter, vil hun skrive mere om sig selv til jer forældre i indskolingen.
Vi er stadig i gang med samtalerne, men selv om personalet ikke er fuldtalligt, er det vigtigt for os
ikke at forhaste os, og det er vigtigt for os at få ansat folk, der kan løfte opgaven at undervise vores
børn i vores Spjellerup Friskoleånd. Imens vi søger efter de rette, arbejder alle vores ansatte på
højtryk for, at personaleændringerne mærkes mindst muligt i vores børns undervisning. Vi håber, at
alle I forældre gør jeres til at anerkende personalets virke og giver dem opbakning i det arbejde, de
hver dag udfører sammen med og for vores børn.

Omlagte årsplaner
Bestyrelse og ledelse har valgt at prioritere ro og holde fokus omkring undervisningen. For at kunne
skabe denne ro omkring undervisningen, og for at have tid og ressourcer til at indsluse nye ansatte i
deres respektive områder, er det blevet besluttet at omlægge dele af årsplanerne. Der vil naturligvis
komme en udmelding fra de respektive afdelinger, når og hvis der finder omlægninger sted. På
denne måde sikrer vi ro i de forskellige afdelinger (indskoling, mellemtrin og overbygning), og vi
giver de nye lærere mulighed for at falde godt til og komme godt i gang med undervisningen uden,
at de kastes hovedkulds ud i f.eks. større projekter og temauger, som de ikke har været med til at
planlægge.

Mere om ansættelser:

Thomas Priiskorn er, som nævnt tidligere i nyhedsbrevet, nu fastansat, og som mange allerede ved,
er han i fuld gang med undervisningen på Mellemtrinnet, og det går godt for alle parter – dejligt at
se ham tilbage efter 3 år på Trelleborg. Thomas var i sin tid med til at starte Friskolen op.
Pernille Abel er ansat i børnehaven som tilkaldevikar og er startet stille og roligt op 1. oktober. Nu
er børnehaven igen fuldt bemandet efter, at Henriette, som konstitueret leder, har måttet lægge de
fleste af sine arbejdstimer i administrationen. Velkommen til Pernille.
Derudover har Dennis, i sin egenskab af stedfortræder for Henriette, overtaget nogle af Henriettes
opgaver i børnehaven som overblik over ugen, skemalægning, tovholder på projekter m.m. Dennis
er i øjeblikket en del af skolens ledelsesteam, der udover ham består af konstitueret leder Henriette,
lærer Beatrice og skolesekretær Laura.

Børnehaven
Børnehaven har konstitueret ny bestyrelse, som består af:
Formand: Lisbeth Rud
Næstformand: René Svenning
Sekretær: Stine Rodian
Børnehaven har sammen med forældrerådet allerede planlagt aktiviteter for det kommende år –
mere herom direkte fra børnehaven.
Det er et godt aktiv for børnehaven og samarbejdet med skolen at have en velfungerende
børnehavebestyrelse og et børnehaveforældreråd. De to bestyrelser skal samarbejde så meget som
muligt, da skole og børnehave én enhed, og det er den oplevelse, vi vil give børnene. I hverdagen
ser man ofte børnehavebørn være med til skolens morgensamling, og det tætte samarbejde
indskoling og børnehave imellem fungerer rigtig godt for de nye elever, så skolen på et tidligt plan
afmystificeres.

Klubben
Sanne Jensen – også kendt som vikar i børnehaven og forælder i både skole og børnehave – er nu i
fuld gang i klubben sammen med Tomas. De to har fokus på at skabe et hyggeligt miljø med gode
aktiviteter for børnene. Bl.a. sysles der med julegaver, og der er netop sendt invitationer ud til
”Maddag for piger” sidst i oktober. I fællesskab med børnene har de ansøgt om nyt grej til klubben.
De gode initiativer har bestyrelsens fulde opbakning, og der er derfor investeret i en stor del af
ønskerne. Af de indfriede ønsker kan bl.a. nævnes Playstation med fede spil til både piger og drenge
og materialer til kreativ hobby. Sanne og Tomas er i klubben på skift.

Arbejdslørdagen
Arbejdslørdagen, der for nyligt har været afholdt, gik godt. De forældre, der var mødt op, arbejdede
hårdt og målrettet med de forskellige opgaver, som var udstukket af Janne. Det er en uvurderlig
arbejdsindsats, der bliver lagt af forældrene på sådan en arbejdslørdag. Det er en indsats, der er
medvirkende til dels, at vi som skole sparer penge på vedligeholdelse, men i høj grad også er med
til at øge og synliggøre fællesskabet, som er i højsædet på vores friskole. Der skal lyde en kæmpe

tak til alle jer, der mødte op på dagen og til alle jer, der har været med på tidligere arbejdslørdage.
Vi håber på mindst lige så mange på de kommende arbejdslørdage.

Motionsdag og sponsorløb
I år prøver vi som noget nyt at slå sponsorløb og motionsdagen sammen. Begge dele er gode
arrangementer, hvor motion og bevægelse er i højsædet. De særligt konkurrencemindede elever, får
med sponsorløbet et incitament til at yde deres ypperste. Vi håber, at I vil bakke op – både som
sponsorer men også som frivillige hjælpere! Det er altid hyggeligt at være med på motionsdagen, og
der er brug for mange frivillige til at stå vagt ved poster og lignende.
Kære forældre. Måske ses vi på motionsdagen, måske en anden dag. Bestyrelsen er altid i
arbejdstøjet og altid åbne for en snak.
Vi ser fremad og glæder os til at gå igennem de døre, der åbner sig, når andre bliver lukkede.

Med venlig hilsen og ønske om en god efterårsferie

Skolebestyrelsen

