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Kære forældre og børn
Påsken er vel overstået og vi håber, at I alle har fået ladet batterierne op i ferien og er klar til at indtage
foråret!
Vi i bestyrelsen arbejder fortsat på højtryk for at få de mange store brikker omkring ledelse til at falde på
plads. Der har, som tidligere udmeldt, været arbejdet med flere scenarier for kommende ledelse, og i
øjeblikket er vi der, hvor vi har påbegyndt et samarbejde med rekrutteringsbureauet CareMatch. Det tegner
til at blive et godt samarbejde, og vi glæder os til at møde kandidaterne til stillingen som vores kommende
skoleleder. Vi håber og forventer at kunne have en skoleleder på plads til det nye skoleår 2015/2016.
Det kommende skoleår er i fuld gang med at blive planlagt – et arbejde, som den konstituerede ledelse
arbejder intenst med. Det er et stort puslespil at få alt til at gå op i en højere enhed, men arbejdet skrider
frem efter planen.

Personale
I ugen op til Påske har vi afholdt jobsamtaler for at få besat de ledige stillinger vi har, for at få skoleåret
2015/2016 til at gå op i en højere enhed. Det er derfor med stor glæde, at vi kan fortælle, at vi har ansat
Jørgen Poulsen. Jørgen har blandt andet trådt sine lærersko i friskole og efterskoleverdenen. Da Maria
desuden går på barsel til sommer, har vi forlænget Karins Nilssons vikariat med endnu et år. Indskolingen
udvides med endnu en klasse, og vi har derfor brug for flere lærerkræfter til indskolingsteamet. Hertil har vi
ansat Maiken Løvgren, som nogle af jer måske også kender som forælder på skolen. Dejligt at vi nu kan byde
velkommen til tre meget kompetente kræfter i lærergruppen!

Forrygende bankospil
Det populære bankospil trak igen fulde huse! 250 fremmødte til Spjellerup Friskoles hidtil største bankospil
gik hjem med præmier for mere end 40.000 kr. Alle børn var på forhånd sikret 2 præmier hver, men der var
også ekstra-gevinster, hvis et barn fik BANKO! Stemningen var helt i top, og alle var klar til at forsøge at
høste af de flotte præmier. Alle præmier var sponseret af en lang række virksomheder og private, og hele
overskuddet på kr. 25.000 går ubeskåret til skolens og børnehavens børn og unge. Det er så dejligt at se, at
en lille skole som vores, kan samle forældre, børn, bedsteforældre og hele lokalområdet til sådan en
begivenhed! Skolens 6./7. klasse stod for forplejningen før og under spillet, og her gik overskuddet til
klassens udlandsrejse. Karisebageren havde været så venlig at sponsere sandwichbollerne.

Der skal lyde en stor TAK til det aktive banko-udvalg, der har lagt mange timer i at få arrangementet stablet
på benene. Det er utrolig flot, at det igen i år har kunne lade sig gøre, at lave et så vellykket arrangement,
der oven i købet giver et super flot overskud. Der skal også lyde en kæmpe tak til Volker og Tina for at lede
os igennem spillet!

Forældrerådene og børnehavebestyrelsen
En Friskole er afhængig af, at vi løfter i samlet flok. Der er mange ting, der skal fungere på sådan en skole,
og vi er meget afhængige af, at der er nogle, der har mulighed for at gøre en ekstra indsats. Vores
forældreråd og børnehavens bestyrelse laver et kæmpe arbejde, når de sørger for de sociale arrangementer,
der giver så utrolig meget til fællesskabet. Det er også dem, der står for, at den fælles rengøring bliver
fordelt ud på alle klassens forældre. Alt dette er noget, som man sjældent får tak for – der skal derfor lyde
en kæmpe TAK fra bestyrelsen til alle, der sidder i forældrerådene og i børnehavens bestyrelse.

Teater i børnehaven
I anledning af, at Pilene (ældstegruppen i børnehaven) snart skal til at afslutte deres tid som
børnehavebørn, har de arbejdet med teaterstykket ”Prinsen på ærten”. Det handlede om den kritiske
prinsesse, som uden held rejste ud for at lede i alverdens lande efter en ægte prins. Til slut viste det sig, at
en, der kaldte sig en virkelig prins, bankede på slottets port. Han blev naturligvis testet med en ært gemt
under madrasser og dyner, og prinsessen fik sin ægte prins.
Det blev vist for børnehavens børn og pilebørnenes familier, der var mødt talstærkt op. Efter det rigtig fine
stykke blev alle kulisserne til de mange lande beundret og fotograferet, mens der blev trakteret med kage,
saft, kaffe og te. Tak til de dygtige skuespillere og tak til instruktørerne Dorthe og Anna Sofie.

Klubben
Der er fuld af aktiviteter i klubben, hvor børnene arbejder hårdt på at samle penge sammen til en længe
ønsket tur til Lalandia med overnatning. Loppemarked, Gamer/Filmaften samt overskud fra klubkassen
betyder, at de snart har nået målet, men der mangler lidt endnu. Hvis I, der har børn i klubben, har en god
idé til, hvordan børnene kan tjene de sidste penge, må I meget gerne henvende jer til Sanne i klubben.

Referater
Bestyrelsens referater har været længe undervejs i al for lang tid. Dette beklager vi rigtig meget! Der er nu
igen kommet styr på referaterne og de kan læses på Forældreintra under Skolebestyrelsen ->
Bestyrelsesreferater. Rigtig god læselyst!

Generalforsamling 23. april 2015
Årets generalforsamling finder sted torsdag den 23. april 2015. Vi håber, at rigtig mange har lyst til at lægge
vejen forbi og få en direkte opdatering på, hvordan det går. Der er naturligvis også valg af
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, så hvis du har lyst til at kaste dig ud i et spændende arbejde med en
skole og børnehave i udvikling, så har du her muligheden for at stille op. Hvis du overvejer at stille op, men

gerne vil høre lidt mere om, hvad arbejdet indebærer, så er du mere end velkommen til at kontakte os i
bestyrelsen og få en snak. De af jer, som ikke har lyst eller tid til at sidde i bestyrelsen, behøver ikke at blive
væk af frygt for at blive valgt ind. Ingen bliver tvunget, og man kan trygt deltage, blot fordi man er
interesseret i at høre om Spjellerup Friskole og Fribørnehaves økonomi og om året, der er gået.

Foredrag med Lola Jensen 21. maj 2015 kl. 19
Sæt X i kalenderen, da vi har inviteret Lola Jensen til at holde foredrag! Hvis du også har lyst til at høre Lola
tale om nedenstående:


“Hvem bestemmer hjemme hos jer?”



”Og pludselig har man en teenager på matriklen”



“Løn for indsatsen vil komme til udbetaling”.

Så mød op. HUSK, at det er gratis at deltage!

Med ønsket om et godt forår til alle!
Bestyrelsen

