Nyhedsbrev fra skolebestyrelsen december 2014
Kære alle
De af os, der var til foredrag med kommunikationsekspert og konfliktmægler Anders Stahlschmidt
på Friskolen i november ved, hvad der menes med, at livet er fyldt med helterejser; på jobbet, i
privatlivet, i foreningen, i venskabet etc. Hvis man bruger dette udviklingsbillede, kan man også
placere Spjellerup Friskole i en sådan helterejse, og i øjeblikket er vi på den del af rejsen, der
foregår i det ukendte og til tider skræmmende. Men som Anders Stahlschmidt forklarede, er det
ikke der, rejsen ender. Vi kommer altid videre, og vi ender altid i den kendte og trygge verden igen.

Personalet
Henriette er fortsat konstitueret leder og hun har styr på økonomien. Beatrice, Dennis og Laura er
stadig en del af ledelsesteamet i tæt samarbejde med Henriette. Mona Pedersen, vores kasserer i
skolebestyrelsen, bogfører fortsat hver uge. Det er en god midlertidig arbejdsfordeling, som kan
fortsætte, så længe der er behov for det. Vi skal ikke haste en ansættelse af ny leder igennem. Inden
vi kan annoncere, skal vi i samarbejde med personalet finde ud af, hvilken profil vi søger, og til
dette arbejde vil en konsulent fra Friskoleforeningen bidrage med professionel vejledning. Vi
afholder bestyrelsesmøde hver uge for tiden, hvor vi drøfter fremtidsplanerne, og har I forældre
konstruktive indspark eller bekymringer, som er relevante at drøfte på bestyrelsesplan, håber vi, at I
kontakter os.
På denne rejse har Thomas Priiskorn valgt at stige af og fortsætte sin egen udviklingsrejse. Da han
kom tilbage til os i oktober, som en uventet og meget velkommen kapacitet, havde han fået afslag
på et job på en anden arbejdsplads, som han ellers havde været meget opsat på at få. Denne
arbejdsplads har kontaktet ham i forrige uge og meldt ud, at han alligevel ville kunne få en stilling
der, men det var med øjeblikkelig start. Det var et stort ønske for Thomas, og han besluttede at sige
op forrige fredag og startede på sin nye arbejdsplads i mandags. Det var muligt for ham, idet han
stadig var i den gensidige prøveperiode. Som I forhåbentlig kan sætte jer ind i, kom denne opsigelse
som en stor og meget langt fra passende overraskelse. Vi anede ærlig talt ikke, hvordan kommende
uger skulle hænge sammen. Igen slog vores fantastiske personale til, og hen over weekenden blev
der lagt nye skemaer. Personalet er flyttet rundt på den mest hensigtsmæssige måde og
undervisningen forsætter med ufortrøden styrke. Igen vil vi opfordre til, at I husker på, at vi har
nogle ansatte, der løber rigtig stærkt for ikke, at eleverne skal lide under omstruktureringerne.
Siden medio oktober har Karin Nilsson været ansat i praktik. Hun har gjort det godt og er meget
glad for at være hos os. Derfor har vi haft Karin til samtale, og vi har besluttet at fastansætte hende i
en tidsbegrænset fuldtidsstilling frem til sommerferien. Til den tid vurderes det igen, hvad skolen
har brug for af ansatte. Som skrevet i et tidligere nyhedsbrev har Karin tidligere været ansat på
Hellested skole. Hun er næsten uddannet lærer, men mangler at læse et enkelt fag for at have
uddannelsen i hus. Karin underviser bl.a. i matematik på Mellemtrinnet og vil, som det ser ud nu,
også komme til at være lidt i indskolingen.

Eleverne og børnehavebørnene
Trods personalemæssige udfordringer går skolelivet jo videre for eleverne, og 9. årgang har i denne
uge været i et brobygningsforløb på Ungdomsuddannelserne. Tilbage igen i hverdagen er der i
undervisningen fuld fokus på de kommende terminsprøver, som ligger i uge tre.
Lørdag d. 29. oktober var der Julehyggeskoledag, og takket være ihærdige forældreråd og flittige
børn, forældre og bedsteforældre havde vi en vældig fin dag, hvor der herskede en rar stemning alle
vegne. Der blev klippet & klistret, pyntet, hygget, spist lækkerier og de ældste elever nød dagen
med fælles julebio. Det sidste kvarter mødtes vi alle i fællessamlingen og sang og dansede om det
store juletræ, som børnene havde pyntet i løbet af formiddagen. Tak til alle for at gøre det til en
dejlig dag.
De børn, som går i sfo og børnehave, har derudover også haft gang i et Juletabernakel torsdag d. 4.
december, hvor alle børn, søskende, forældre og bedsteforældre var indbudt til juleværksteder og
hygge fra 14-17. Det var et større tilløbsstykke, så vi fik igen glæde af børnehavens fine, store
bålhytte, hvor æbleskiverne blev varmet over bål, og der blev serveret saft, te og kaffe til. Tak til
børnehave-, sfopersonale og børnehavens bestyrelse og råd, som lagde stor energi i dagen.

Bestyrelsen
Som nævnt i starten af nyhedsbrevet er bestyrelsens mødefrekvens øget betragteligt, og dette
skoleår har ind til nu budt på mange udfordrende opgaver. Det er opgaver, som vi fortsat har lyst til
at tage på os, og som vi er valgt af jer til at tage hånd om. Samtidig er det vigtigt for os, at I
henvender jer direkte til os, hvis I af den ene eller den anden årsag har brug for at få belyst noget.
Det har et par stykker i dette skoleår benyttet sig af, og det gør det meget nemmere for os at
redegøre for vores handlinger, hvis vi ved, at der hersker undren. Sammen med jeres støtte,
forståelse og opbakning til os og vores personale vil vi arbejde for, at skolen og børnehaven
fortsætter med at være det bedste sted at være for både børn og voksne.

Skolebestyrelsen, på Spjellerup Friskole og Fribørnehave,
ønsker jer alle en rigtig god jul og et godt nyt år.

