23. oktober 2014

Kære forældre
Så er der igen nyt fra bestyrelsen.
Personale
Vi har modtaget en opsigelse mere. Det er Carina Hilleberg, der af private årsager har fundet
arbejde tættere på sin bopæl. Hun har sidste arbejdsdag d. 31. oktober.
I den anden vægtskål ligger der den gode nyhed, at vi har ansat Elin Bruun, der skal være lærer i
overbygningen. Elin er fra Ellemarkskolen i Køge, hvor hun har været de sidste 8 år. I sit lange
lærerliv har hun derudover bl.a. været ansat i en årrække på Stevns idrætsefterskole og har derfra
stor erfaring med idræt og gymnastik. Elin skal bl.a. være en del af dansk og engelskteamet i
overbygningen og vil komme til at varetage idrætsundervisningen sammen med Dennis. Vi glæder
os til, at hun skal starte d. 1. december. Velkommen til.
Et andet nyt ansigt på personalesiden er Karin Nilsson, der er startet d.d. i praktik som lærer i fire
uger med mulighed for forlængelse. Hun har bl.a. været ansat en årrække på Hellested skole.
Velkommen til Karin også.
Samarbejde
Et par gange hvert år samles hele personalegruppen, ledelsen og skolebestyrelsen en lørdag og
arbejder med forskellige emner som f.eks. hvordan udvikles arbejdet med børnene, hvordan
optimeres de fysiske rammer og hvordan forbedres samarbejdet mellem alle involverede parter på
Spjellerup Friskole og Fribørnehave. Disse lørdage kaldes ”Pædagogisk lørdag”, og det er blandt
andet der, værdigrundlaget har taget form, og børnehavens nye lokaler fandt deres udspring.
Kommende lørdag er en Pædagogisk lørdag, og emnet denne dag er naturligvis skolens struktur nu,
hvor der er kommet nye medarbejdere på stedet. Det skal ikke læses som at der sker store ændringer
som f.eks. omrokeringer af årgangene i afdelingerne, men nye ansigter er nye og måske andre
ressourcer, og alle skal kunne byde ind der, hvor de er bedst.
Multibane
Efter bankospillet blev det meldt ud, at nogle af pengene vil blive brugt til en multibane. En
multibane er et område med flere forskellige redskaber, der indbyder til leg og bevægelse. Banen er
nu på Jannes tegnebræt, og den kommer til at ligge på grusbanen bag cykelskurene.
Gymnastikforeningen vil sponsere en del af den, og vi håber på, at den står færdig i foråret 2015.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen

