Nyhedsbrev fra bestyrelsen.

Vi har den 27. november afholdt 100 dages evaluering, de fremmødte forældre drøftede de
forgangne 100 dage i cafe mødeform. Der var valgt 7 emner ud, ved hvert bord/emne var der
henholdsvis en fra bestyrelse, en lærer og en pædagog. Det er vores helt klare fornemmelse at børn,
elever og forældrene er glade for skolen og børnehaven og at de problemer der opstår hen af vejen
bliver der med det samme taget hånd om.
Der kom mange gode ideer, som vi i bestyrelsen og personale kan bruge i vores bestræbelser på at
føre vores visionsgrundlag ud i livet.
Vi har besluttet at formanden for forældrebestyrelsen Lisbeth Bærentzen er med på et punkt til hvert
andet skolebestyrelsesmøde.
Vi har haft møde med Merkur bank og vores investorkreds, vi har en sund økonomi og budgettet for
2011 ser rigtigt godt ud. Vi er med andre ord kommet godt fra start og er godt rustet til de
udfordringer fremtiden byder friskolerne.
Vi har ansat en ny lærer Morten Schunk velkommen til ham. Morten skal bla.a. undervise ældste i
fysik og kemi, som kommer til at foregå på Boestofteskolen.
Mellemgruppen som længe har været 25 elever bliver nu delt i 2, det åbner op for en mere optimal
undervisning og mulighed for at de elever som står på venteliste kan starte efter jul.
Vi havde den 13. december julearrangement, her var der Lucia optog og julehygge. En halv snes
forældre havde bagt småkager, som blev solgt til fordel for vores fælles lejerskole til maj, dette gav
en overskud på 3000 kr. et flot beløb og en tak til ”småkagebageholdet”.
I det nye år er der nok at tage fat på, der vil blive 3 arbejdsweekender inden sommerferien og der vil
være rengøring den 2. lørdag i hver måned, mere info kommer senere.
Fra bestyrelsen skal der lyde en kæmpe tak til alle der i det forgangne år har gjort det muligt at få
vores dejlige friskole og fribørnehave i gang.
Vi ønsker alle en rigtig god jul og et godt nytår!
De varmeste friskole hilsener fra bestyrelsen

