December nyheder 2015
Skrevet af Jan Nielsen

Kære forældre og elever
Så blev det december og tid til mit første nyhedsbrev.
Tak for den meget positive velkomst og start jeg har fået på Spjellerup Friskole og Fribørnehave.
Det har været en rigtig god oplevelse med mange spændende og positive indtryk.
Jeg kan mærke, at vi som skole og børnehave har et rigtig godt fundament, hvilket bl.a. skyldes et
personale med gode kompetencer og ressourcer i forhold til børnene.
Julehygge dag og Lucia
Den 4. december holdt vi julehygge dag. Om eftermiddagen kl. 13.30 – 15.30 var der
underholdning og æbleskiver. En stor tak til alle forældre der kom og var med.
Fredag d. 11. december havde vi til Lucia optog, kor og fortælling til en udvidet fællessamling.
40 helt fantastiske børn har været med i kor og Lucia.
Jeg håber meget, at dette er starten på skolens kor.
Tak for fremmødet til denne morgen samling.
Fællessamling
Vi har fællessamling for alle elever tirsdag, torsdag og fredag.
Som forældre er i meget velkommen til at deltage inden eleverne går til undervisning.
Vi har arbejdet på, at få en fast ramme omkring fællessamlingen så den består af både
morgensang, viden/oplevelse og fødselsdagssang. Enkelte elever har budt ind med at spille
sammen med Lonnie til morgensangen, skønt.
Undervisningsmiljøet på Spjellerup Friskole
I november har vi foretaget en vurdering af skolens undervisningsmiljø.
Oplysningerne vil være tilgængelig medio januar 2016 på skolens hjemmeside.
Generelt, er der fra elevernes side en meget stor tilfredshed med at gå i skole på Spjellerup
Friskole.

Elevtrivsel
Jeg har bemærket, at der er enkelte elever, der ikke bliver inviteret til fødselsdage og andre
private arrangementer i klassen.
Disse elever har det selvfølgelig rigtig skidt og generelt er det ikke godt for en klasses trivsel når
der synligt gøres forskel på eleverne. Som forældre har man et medansvar for en klasses trivsel.
Personalet arbejder hver dag med eleverne og børnenes trivsel, da det er en vigtig forudsætning
for at skabe god undervisning og læring.
Jeg vil gerne, at dette emne drøftes på forårets klassemøder.
Viceskoleleder pr. 1. januar 2016
Ved min ansættelse som skoleleder i august valgte skolens bestyrelse, at give mig mulighed for at
tage del i fastsættelsen af skolens ledelsesstruktur i børnehaven og skole.
Som ny skoleleder, er det en meget stor fordel at være med til at finde de rigtige ressourcer og
kompetencer, så det bliver et godt supplement til ens egne.
Sammen med bestyrelsen har jeg som skoleleder drøftet skolens og børnehavens udvikling, i den
forbindelse også profilen på en viceskoleleder.
Valget er blevet internt, hvilket betyder at lærer Beatrice Linnet Michelsen pr. 1. januar tiltræder
som viceskoleleder.
Fra januar 2016 og frem til skoleårets afslutning vil Beatrices arbejde blive tilpasset jobbet som
viceskoleleder. Beatrice vil gradvis blive frigjort fra noget af sin undervisning, så der bliver tid til at
optimere de øvrige udviklingsopgaver.
Skolens ledelse vil fra Januar 2016 bestå af afdelingsleder for børnehave, SFO og klub Dennis
Langelund Clemmesen, Viceskoleleder Beatrice Linnet Michelsen samt skoleleder Jan Nielsen.
Praktiske informationer
Julegudstjenste
Torsdag d. 17. december kl. 09.00 er der julegudstjeneste for hele skolen i Spjellerup Kirke. Vi går
fra skolen til kirken kl. 08.30 og forventes at være tilbage kl. 10.45.
Resten af dagen har vi almindelig undervisning.
Fredag d. 18. december
Sidste skoledag før jul bliver lidt i anderledes, som skrevet nedenfor.
08.15 – 10.00 Morgenmad og alm. oprydning i klasser
10.30 – 11.30 Rengøring og oprydning / fælles arealer
11.30 – 12.00 Afslutning i fællessamling.

NB: vi har rigtig meget glemt tøj. Vi lægger det frem så i kan hente det som i mangler. Det tøj der
bliver tilbage, sendes til genbrug.
Januar 2016
Nytårstaffel 8. januar
Det nye års første arrangement bliver en nytårstaffel fredag d. 8. januar kl. 14 – 16
Vi ønsker alle elever, forældre og venner af skolen et godt nytår i en fællesskål og selvføgelig med
en nytårstale.
Alle er velkomne.

Glædelig jul og godt nytår
Fotos fra skole julehygge dag d 4. december 2015

