Nyhedsbrev fra skolebestyrelsen februar 2015

Kære alle
Efter en tiltrængt juleferie er vi nu tilbage med fornyede kræfter og har taget hul på anden halvdel af
skoleåret. Det bliver en tid med masser af begivenheder og af dem, der er lige om hjørnet, kan
nævnes; arbejdet med ny ledelsesstruktur, vinterferie, fastelavn, bankospil, forår, påske, foredrag,
generalforsamling etc. Det bliver godt og vi glæder os.

Eleverne og børnehavebørnene
Som noget af det første i det nye år var de ældste til terminsprøver. De forældre, som havde tid til at
være vagt ved prøverne, så nogle dygtige, seriøse unge mennesker, der tog prøverne alvorligt og
bød ind med alt, hvad de havde lært sig igennem de sidste ni års skolegang. Det var lykkedes Janne
at få plads til alle i samlingssalen og i musiklokalet med, hvad der nu kræves af bordplads, it-udstyr
og ledninger i lange baner. I musiklokalet sad de elever, som havde brug for ekstra læsetid. Det er
altid en sjov oplevelse at overvære terminsprøverne og mærke den intense energi. Godt gået Ældste.
I børnehaven har der været arrangeret fællesspisning sidste fredag i januar for forældre og børn. Det
var som altid hyggeligt og rart og en god anledning til, at nye og ”gamle” familier kan lære
hinanden at kende.

Personalet
Karina Weiercke er sygemeldt. Mathilde og Cecilie læser hendes timer i indskolingen.
Marianne Lusty er tilbage på nedsat tid. De to dage om ugen, hun er hos os, er hun på kontoret, hvor
hun hjælper med administrativt og forefaldende arbejde. Hun varetog også en af
terminsprøvedagene. Velkommen tilbage Marianne.
SFO og børnehave har sagt farvel til Michael Olsen, der var ansat hos os i en tidsbegrænset stilling.
Han er nu ansat i Stevns Friskoles SFO.
Vi har haft opslået en stillingsannonce, hvor vi søgte en naturfags- og sprogunderviser, men har
valgt at genopslå den, da der var for få kvalificerede ansøgere. Vi vil opfordre alle til at dele den i
jeres netværk, så vores søgning kommer ud til så stort et ansøgerfelt som muligt. Annoncen kan
findes på skolens hjemmeside.

Skolebestyrelsen
Jan Høvsgaard har fratrådt sin post som formand og bestyrelsesmedlem fra d. 26. januar 2015. Jan
har været med lige fra de første idéer og tanker om en friskole. Inden skolen i sommeren 2010 blev
en realitet, var han en del af den hårdtarbejdende arbejdsgruppe og blev sidenhen en del af
bestyrelsen, hvor han har siddet i 5 år. Nu har han efter grundig overvejelse besluttet, at han ikke

skal være med til at forme en ny ledelsesstruktur, idet han, efter dette skoleår, ikke længere har børn
på skolen. Der skal lyde en stor tak fra bestyrelsen for det arbejde, Jan har lagt i bestyrelsen.
Efter ny konstituering onsdag d. 28. januar ’15 er næstformand Allan Bidault nu formand. Allan har
børn i Ældste 2 og Mellem 2.
Arbejdet med at beslutte, hvordan vi ønsker en ny ledelsesstruktur skal se ud, foregår i tæt
samarbejde med personalegruppen. I den sidste uge af januar var der indkaldt til fyraftensmøde,
hvor bestyrelsen, personalet og den konstituerede ledelse deltog. Konsulent Peter Mondrup fra
Friskoleforeningen var inviteret til at inspirere og vejlede os. Der blev arbejdet flittigt og
konstruktivt på at få belyst, hvilke kvaliteter og kompetencer den kommende ledelse skal besidde
for at skabe det bedste arbejdsmiljø og den bedste skole. Alle input er skrevet ned og bruges i det
kommende arbejde i skolebestyrelsen. Vi har nu flere modeller på paletten, og hver model overvejes
grundigt og holdes op mod hinanden. Derudover arbejder vi i skolebestyrelsen hårdt på at få lavet
en tidsplan, så ansatte og forældre kan se, hvornår tingene afvikles.
På det årlige engagementsmøde med Merkur Andelskasse deltog Henriette fra ledelsessiden og
Mona, Janne, Allan og Lisbeth fra bestyrelsessiden. Der var ros til vores budget og økonomi og
Merkur vil, som de foregående år, forsøge at omlægge en del af banklånet til et realkreditlån. Den
generelle holdning fra realkreditinstitutterne er dog stadig, at der ikke lånes penge til mindre skoler,
som f.eks. skoler som vores med et spor, i øjeblikket. Vi kan dog trøste os med, at rentesatsen på
vores lån er sat ned.

Kommende arrangementer
D. 21. og 22. februar er der arbejdsweekend. Hold øje med Jannes mail. Det er vigtigt, at vi alle
byder ind på arbejdsweekenderne for, at vores skole er rar at være på for både børn og voksne, og
der er altid en opgave, der kan passe til dig.
Fredag d. 20. marts 2015 er der vores årlige og altid sjove bankospil. Dørene åbnes 16.30. Opslag
kan også ses på opslagstavlerne på forældreintra. Tilmelding sker på mail til Laura senest d. 15.
marts.
For at kunne afholde et bankospil kræver det naturligvis præmier, og antallet af præmier afhænger
af, hvor mange der sponserer noget til vores bankospil. Er du erhvervsdrivende eller kender du
nogen, der er det, så undersøg om det kan lade sig gøre, at der bliver sponseret lidt (eller meget) til
skolen. Kontakt Claus (Theos far) på nedenstående mail. Han koordinerer, hvor der indsamles, så
der ikke spørges flere gange samme sted. Præmierne kan afleveres hos Laura på kontoret.
Sponsoren bliver nævnt ved uddeling af præmier. Vi ved, at der er en forælder, der ihærdigt har
været omkring mange butikker og virksomheder i Karise. Det samme vil I kunne gøre i Faxe,
Hårlev, St. Heddinge og andre byer i nærheden af vores skole. Bare klø på. Hvad præmierne består
af, vil Claus også gerne have at vide, fordi Bankogruppen skal have et overblik over dem inden.
Mail til claus.ingemann@gmail.com
Torsdag d. 23. april 2015 afholder vi generalforsamling. Tøv ikke med at deltage, det er på
generalforsamlingen de store beslutninger træffes. Her besluttes hvem som skal sidde i bestyrelsen.

Torsdag d. 21. maj 2015 har vi skoleårets 2. foredrag. Denne dag er det Lola Jensen, som skal
inspirere og underholde os. Da hun snart vil være både i Karise og Faxe, aftaler vi med hende, at det
er andre emner end dem, hun har talt om der. Og husk: Vores foredrag er for alle, og det koster ikke
noget at deltage.

Vi ses
Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen

