Marts nyheder 2017
Så er foråret godt på vej og vi har nogle informationer både til kalenderen og til almindelig
information. Neden for en lille oversigt over indholdets emner.
1. Fælles forældremøde i maj
2. Generalforsamling
3. Facebook
4. Musical
5. Lån af lokaler
6. Hjælp til minigolfbane

1. Fælles forældremøde 16. maj kl. 17 – 19.
Sidste år havde vi et fælles opstartsmøde i august, hvilket vi fik rigtig mange positive
tilbagemeldinger på. Den 16. maj følger vi op med et fælles forældremøde kl. 17 – 19.
Overordnet set vil det være et evalueringsmøde af årets gang med skolens ledelse.

2. Generalforsamling
Der er generalforsamling d. 25. april kl. 19 på skolen.
Ønsker du, at være forberedt på gennemgangen af skolens årsregnskab kan der fra den 12. april
afhentes et regnskab på skolens kontor.
Da der er forslag til ændringer af vedtægterne vil disse også blive udleveret så der er tid til at
sætte sig ind i disse.
3. Facebook
Spjellerup Friskole og fribørnehave har siden januar været på facebook. På denne facebook side
kan man få et indblik i de aktiviteter der er på skolen og børnehaven herunder også indblik i
undervisningen.
Bemærk venligst, at der findes to versioner omkring spjellerupfriskole og vi bruger den med
ugentlige opdateringer.
Tak for de gode kommentarer der allerede er kommet på siden.
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4. Musical
Vi er godt i gang med musical og har næste udsolgt af (gratis) billetter som er booket via intra.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det er en meget stor opgave både for elever og
personale. I kan følge en del af den spændende produktion på facebook.
I bladet folkeskolen, der også findes på nettet, er der en god artikel om betydningen af at skabe en
musical. Jeg har lagt linket ind neden for. I kan også via skolens facebook side finde dette link.
https://www.folkeskolen.dk/603950/musical-skaber-udholdenhed-dannelse-og-solidaritet

5. Lån af lokaler
Det er muligt at låne lokaler og udendørsarealer når du/-I har børn gående i en af afdelingerne og
arrangementet er skole/børnehave relateret.
Checkliste ved lån af Børnehavens og skolens lokaler
HUSK!! At lave aftale og booke lokale på kontoret
Nøgler afhentes og kvitteres for på kontoret senest fredag kl. 14.00
Fredage lukker SFO og børnehave kl. 15.45
Hvis alarmen sætter i gang: ring til Janne: tlf.: 20 81 80 05
Da det jo er en arbejdsplads der skal fungere fra tidlig morgenstund må vi blot bede om at
følgende er opfyldt og udført inden i forlader skolen/børnehavnen igen.
1. Tøm alle skraldespande.
2. Opvaskemaskinen må gerne benyttes, men skal være tømt igen og klar til brug.
3. Der ryddes op, så lokalerne forlades som da I kom.
4. Alle gulve, hvor I har opholdt Jer bedes være, ryddet og fejet.
5. Stole sættes op, som da i kom, så rengøring kan komme til.
6. Vask gulve hvis der er blevet spildt.
7. Viskestykker og karklude må gerne lånes, men afleveres rene.
Der er vaskemaskine i skolekøkkenet, men må gerne tages med hjem til vask.
Husk blot at de skal være vasket ved 90 grader!!
8. Check toiletter. Er der trukket ud og lukket for vandhaner.
9. Check at alle vinduer er lukkede.
10. Check at alle døre er lukkede og aflåst (der er mange udgange)
11. Slå alarmen til.
12. Aflevere nøglerne og evt. viskestykker/karklude på kontoret inden 5 hverdage.
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6. Vi har brug for hjælp til Minigolf banerne
Vi fik sidste sommer opsat nogle minigolfbaner som kan benyttes af den lokale forening, men som
vi også gerne vil kunne bruge i dagligdagen på skolen og SFO.
Vi mangler hjælp til rengøring, maling og ikke mindst at få de sidste bane flyttet og sat på plads.
Har du tid eller er du interesseret i minigolf så kontakte skoleleder Jan på mail
skoleleder@spjellerupfriskole.dk eller pr. tlf. 6040 5900

Billeder fra musicalforberedelser

Spjellerupfriskole og Fribørnehave, Spjellerupvej 33, 4640 Faxe

