Nyt fra bestyrelsen.
Skolen har nu været i gang i snart 100 dage. På den korte tid er der sket rigtig mange ting.
Skolen har nu 83 elever og der kommer stadig nye til, der er p.t børn på venteliste til yngste
2 og mellemste. Børnehaven er fyldt op, 18 børn er skrevet op til den kommende
børnehaveklasse og vores klub bliver næsten brugt af alle elever fra mellemste og ældste.
Vi har fået lavet vores første budgetopfølgning og vores økonomi ser sund ud.
Børnene trives og er ved at tage friskoletanken til sig. Der er meget nyt for eleverne at
forholde sig til, det er vores helt klare indtryk, at den nye undervisningsform har givet os
nogle gladere børn, der samtidigt bliver fagligt og personligt udfordret.
Personalet har ydet en kolossal indsats og fra bestyrelsens side vil vi gerne sige en stor tak
for dette!
Elever og forældre har fået koder til skoleintra og dermed fået et godt stykke værktøj til
kommunikation.
Vi holder i bestyrelsen stadig mange møder, hver 14 dage, det er vores hensigt at lægge
bestyrelses referater ud på skoleintra, vi skal bare lige finde en form der passer sig.
5 fra bestyrelsen har for nylig været på kursus der gav en masse nye ideer, inspiration og
reminder til, hvad vi skal i gang med i den kommende tid.
Der er afholdt forældre møder, hvor der er valgt personer til klasserådene for hver
stamklasse, til hver af disse klasseråd er der valgt en kontaktperson fra bestyrelsen. Det er
vores håb og intention at dette bindeled til bestyrelse bliver brugt til et konstruktivt
samarbejde til gavn for skolen.
Børnehaven har fået valgt en forældrebestyrelse, som vi glæder os til at samarbejde med. Vi
ser det som vores opgave at alle tænker på vores friskole/børnehave som en enhed og
personalet som et team.
Vi skal i gang med at opbygge nye traditioner, der er bl.a afholdt de første Spjellerupske lege
den sidste dag før efterårsferien og vi var til en rigtig hyggelig høstgudstjeneste i Spjellerup
kirke, holdt af Torben Petersen.
Den 13. december er der julearrangement.
Vi har her i opstarten i begejstringen af alt det nye og spændende desværre ikke været så
gode til at informere vores støttekreds, hjemmesiden der jo er vores kommunikation til jer er
stadig under udvikling, dette er helt klart et punkt vi skal blive bedre til.
Børnehavens hjemmeside er oppe og køre den vil også løbende blive mere informativ.
I relation til støtteforeningen er det besluttet at vi på næste generalforsamling skal have valgt
en bestyrelse til en støtteforening.
Der er rigtig mange opgaver at tage fat på vi har brug for og forventer, at i som forældre
stadig ligger et stykke frivilligt arbejde i ny og næ på skolen.
Vi har med hensyn til arbejdslørdage besluttet at vi venter til efter nytår.

Vi har lørdag den13. november holdt pædagogisk lørdag med hele personalet og lørdag den
27. november bliver der så 100 dages evaluering hvor, vi håber på og regner med at alle
forældre møder op til en god og frugtbar evaluering af de første 100 dage og en god snak
om hvad vi vil med vores dejlige skole og børnehave i fremtiden.

Vi glæder os til at se jer den 27. november!
De varmeste friskolehilsener
Bestyrelsen

