Juni nyheder 2016
Skrevet af Jan Nielsen
Skoleårets sidste nyhedsbrev
I maj måneds nyhedsbrev skrev jeg om nogle af de nye tiltag der kommer efter sommerferien. Jeg tillader
mig, at gentage nogle enkle ting i dette brev så i kan have det i frisk erindring.
I friskolens ånd
Siden min indtræden i friskoleverden i 1981 har der altid været talt om friskolens egne værdier, holdninger
og ånd.
Skoletilbuddet har ændret sig væsentligt siden da, men de Grundtvig-Koldske tanker om friskole står
stadig.
I efteråret sætter vi fokus på dannelse, som et vigtigt element i friskoles dagligdag.
I det gamle formål for folkeskolen skulle eleverne både dannes og have faglig læring. Dannelses begrebet
er siden taget ud af dette formål.
Som friskole fastholder vi dannelsen, som en vigtig del af det enkelte barns udvikling.
Går man på Spjellerup Friskolen er dannelsen en meget vigtig del af elevens læringen. Det er den ved, at vi
giver eleven viden, oplærer eleven i bestemte færdigheder og hjælper eleven med at agere i fællesskabet.
I den moderne pædagogiske terminologi vil man sige at vi skaber et læringsrum for barnet.
Alt sammen for, at eleven får selvindsigt og kan bruge det for at kunne leve det liv det er sat i.
Efterårets foredrag vil handle om dannelse. Personalets interne pædagogiske dag får samme tema.
Fællessamling med morgensang og gode historier.
I det nye skoleår bliver der morgensang hver morgen for alle elever og lærere. Hver uge får et tema, hvor
elever og lærer sætte fokus temaets indhold.
Sommerfesten
Tak for en fantastisk dag.
Denne dag var en rigtig god oplevelse med de mange aktiviteter der var vel tilrettelagt. Hertil super mad
med en god organisation.
Personligt var det også en glæde, at se gruppen af elever der har øvet musik frivilligt i dette skoleår.
Gruppen leverede en super indsats på den store trappe. Dejligt at se, hvad elevernes selvforvaltning af
læring kan udvikle sig til. Godt gået.
9. klasse har afsluttet deres prøver
Et stort tillykke til 9.kl med en meget disciplineret indsats. I det afsluttende fag engelsk mundtligt blev
klassens karaktergennemsnit på hele 9,0. At det ikke var et tilfælde ses i mundtlig dansk, hvor
gennemsnittet blev 8,8. Vel fortjent.

Afskaffelse af forældrekautioner i børnehaven
Det er lykkedes, at lave en aftale med Merkur Andelskasse om at afskaffe forældrekautioner.
Aftalen udfases løbende med de som i dag har en aftale. Alle nye forældre i børnehaven slipper for at indgå
en aftale.
Sidste skoledag fredag d. 24. juni
Skoledagen afsluttes kl. 13.30
Kl. 12.45 – 13.30 er der fælles afslutning i fællessamling. Forældre er velkommen.
Jeg er desværre ikke tilstede på fredag, hvorfor jeg her vil sige rigtig god sommer til alle.

Næste skoleår
Ny lærer i indskolingen
Som ny indskolingslærer er ansat Jeppe Laursen.
Jeppe er uddannet lærer fra Odense lærerseminarium i 2010. Som lærer har Jeppe primært arbejdet som
indskolingslærer og undervist i både dansk og matematik. Udover dette har han undervist i natur/teknik,
biologi, samfundsfag, idræt samt robotter og programmering.
Jeppe har linjefag i dansk, biologi, samfundsfag, idræt og svømmelærereksamen.
Privat bor Jeppe i Vordingborg sammen med sin kæreste og datter på 2 år.
Første skoledag efter ferien
Vi starter igen mandag d. 8. august kl. 08.15
Skolen vil servere kaffe til alle der har lyst fra kl. 08.30
Fælles forældremøde om skoleåret 2016/2017
Onsdag d. 31. august kl. 17 – 19 indbyder vi til fælles forældremøde for hele skolen.
På mødet vil vi fortæller om det kommende skoleår generelt, herunder hvordan vi har planlagt årets gang
og bl.a. projektundervisning.
Efterfølgende går man i de respektive teams/klasser og får en gennemgang af det kommende skoleår og
undervisning.
Vi håber og tror på, at vi med denne introduktion til skoleåret får alle klædt bedre på.
Musikalsk oplevelse med SalsaMortale
Onsdag d. 7. september kl. 09.00 får vi besøg af orkesteret SalsaMortale der kommer og spiller for
indskolingen og børnehaven. Koncerten er tilrettelagt så børnene bliver en aktiv del af koncerten.
Dette bliver en musikalsk og bevægelsesmæssig oplevelse. Michael ”Milo” Jørgensen og band har udgivet
flere CD der i dag benyttes i mange institutioner i hele Norden.

