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Kære forældre og børn - Kære personale
Sommeren er endelig kommet – og lige præcis da skoleferien startede. Mere kan vi da vist ikke
ønske os! Dette er skoleårets sidste nyhedsbrev fra bestyrelsen og med dette vil vi ønske forældre,
børn og personale en rigtig dejlig sommer!

Ny skoleleder – Nye lærere
Vi har nu ansat vores nye skoleleder Jan Nielsen, som starter 3. august 2015. Han blev godkendt af
de mange fremmødte på den ekstraordinære generalforsamling mandag d. 29. juni 2015. Jan
kommer fra Vestermose Natur- og Idrætsfriskole, hvor han som skoleleder har været med til at
starte skolen op. Jan er uddannet lærer og har en lang historie dels indenfor den frie skole,
højskole- og idrættens verden. Jan glæder sig rigtig meget til at starte – tag godt imod ham.
Til det nye skoleår har vi desuden ansat to nye lærere, Jacob Pedersen og Lonnie Kristensen, som
begge vil få deres primære gang på mellemtrinnet. Rigtig hjertelig velkommen til dem også.

TAK!
Der skal samtidig lyde en KÆMPE TAK til det ledelsesteam, der har ført os sikkert igennem
skoleåret 2014/2015. Det har været en lang rejse fyldt med udfordringer og bjerge, der skulle
bestiges. Vi har heldigvis oplevet et stærkt team-samarbejde, hvor begrebet, at løfte i flok, virkelig
har fået sin betydning cementeret. I har alle gjort en uvurderlig indsats og for det skal I have
TUSIND, TUSIND TAK!
Et ledelsesteam kan dog ikke drive skole, SFO og børnehave alene. Vi er derfor utrolig glade for og
stolte af vores fantastiske personale. Vi ønsker for jer, at I går sommeren i møde med en viden om,
at I har udrettet noget stort i dette skoleår. Der er trukket store veksler på jer, og alligevel har I altid
formået at holde fokus på kernen på dette sted – børnene og undervisningen. En KÆMPE TAK til jer
også!

Vi vil gerne være endnu flere!
I år tager vi igen afsked med en flok elever, der har klaret eksaminerne med et resultat, der i
skrivende stund matcher landsgennemsnittet. Et STORT TILLYKKE – og rigtig meget held og lykke

fremover!
1. juni startede der en flok nye og spændte skolebørn i før 0.klassen Stjerneskuddet. De har fået en
rigtig god start med Maiken som klasselærer, Volker som matematiklærer og Tina og Mette som en
del af teamet.
Det har samtidig givet plads til nye børn i børnehaven, som bliver fyldt op hen over sommeren.
Men vi vil gerne være endnu flere. Der er klassetrin, hvor der går knapt 18 elever bl.a. i kommende
0. og kommende 9. klasse, hvilket betyder, at vi har mulighed for at tilbyde plads til nye børn – og
det vil vi rigtig gerne  Spred gerne det gode budskab til venner og bekendte, og bed dem om at
kontakte skolen for at høre om hvilke klassetrin, der er ledige pladser.

Sommerfesten – Flot vejr, flot overskud
I år havde vi strålende solskin til vores sommerfest, hvor mange børn, forældre, bedsteforældre
m.fl. mødte op og deltog i de forskellige sjove aktiviteter eller sad og nød det dejlige vejr med en
kop kaffe og kage eller pandekage. Der herskede en rigtig rar og hyggelig atmosfære, som allerede
kunne mærkes, så snart man steg ud af bilen på den velfungerende parkeringsplads på boldbanen.
Ældste elevernes ”spøgelseshus” blev et tilløbsstykke – måske de har fået blod på tanden, og har
lyst til at gentage det til næste år. Maden blev leveret i rigelige mængder og var helt i top. Tak til de
forældre og børn fra Ældste 1, der arbejdede effektivt hele dagen med madboden. Overskuddet til
Ældste 1 fra salg af mad og drikkevarer landede på 16.000 kr., og overskuddet fra festen derudover,
som går til alle elever på skolen, løb i år op på 11.300,- kr. Et rigtig flot resultat! TAK for jeres
indsats og støtte alle sammen.

Vi ønsker os så meget
En lille gruppe fra bestyrelsen og et par ansatte har sat sig sammen for at søge firmaer og fonde
om midler, til en lang ønskeliste vi har, der kan skabe glæde for vores børn og unge. Så har du
erfaring med fonde, kendskab til steder vi kan søge, eller er du en ildsjæl og gerne vil give en hånd
med, så tag fat i Claus Pedersen fra bestyrelsen på claus.ingemann@gmail.com.

Reklameindslag: Klargøring til skolestart
Til slut vil vi gerne gøre lidt reklame for det arbejde – og dermed hyggeligt samvær - som
forældrerødderne har indbudt til. Hver sommer, i den sidste uge af sommerferien, gør forældrene
klasselokalerne klar til vores børns nye skoleår. Forældrerådene har talt med, eller skrevet sammen
med, lærerne og har sammen med dem fundet ud af, hvad der skal gøres i de enkelte lokaler. Nogle
steder ser lokalerne fine ud og trænger blot til en hovedrengøring. Andre steder skal der lægges
mere arbejde i klargøringen, og både rengøringsartiklerne og malergrejet skal findes frem. Luk

forældreintra op nogle gange i sommerens løb – hvis ikke du allerede er blevet inviteret, så hører
du snart noget. Husk, at når vi arbejder sammen, så når vi rigtig meget – til børnenes og
personalets bedste.

Med ønsket om en rigtig god sommer til alle!
Bestyrelsen

