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Kære alle sammen
Så sidder jeg endnu engang foran tastaturet, for at videregive nyheder,
informationer og tanker om, hvad der sker i skoleverdenen i almindelighed og på
Spjellerup Friskole i særdeleshed.
Der skal ikke herske tvivl om, at der på skoleområdet er sket rigtig meget i det
forløbende år. Der er vedtaget en helt ny Folkeskolelov, som helt sikkert kommer til
at ændre meget i den skolehverdag, som specielt Folkeskolen kender i dag. I foråret
blev der lovgivet omkring helt nye arbejdstidsregler for lærerne. Der er igen frigivet
en ny Pisa undersøgelse og Faxe kommune har udmeldt større besparelser på SFO
og klubområdet, med nedsat åbningstid til følge. Endelig har Friskolerne igen
oplevet ekstraordinære besparelser på de økonomiske tildelinger. Jo, virkeligheden
er sandelig fyldt med store ændringer, som ingen endnu, fuldt ud, kender omfanget
og konsekvenserne af.
Jeg vil I dette nyhedsbrev prøve, at komme ind på, hvad mange af disse ændringer
kan komme til at betyde for os her på Spjellerup Friskole, samt give jer en række
informationer om hvad der rører sig netop her hos os.
Nye ansigter på Spjellerup Friskole
Først vil jeg gerne byde hjertelig velkommen til 2 nye medarbejdere her på
Spjellerup Friskole og Fribørnehave.
Vi har ansat Rikke Larsen, som vores nye pædagog i børnehaven. Rikke kommer fra
en stilling som pædagog i Rødvig Børnehus, hvor hun har arbejdet med
børnehavebørn siden 2006. Rikke startede hos os den 1. november og er allerede
faldet godt ind i rytmen hos os.

Vores anden nye medarbejder er Helle S. Lassen. Helle kommer fra en stilling, som
lærer på Højbo Friskole. Helle har været lærer siden 2008 og hun kommer primært
til at arbejde på vores mellemtrin, hvor hun underviser i dansk, billedkunst, historie,
kristendom og natur og teknik. Helle startede hos os 1. december og hun er allerede
kommet godt i gang med arbejdet sammen med lærere og elever.
Den nye folkeskolelov og Spjellerup Friskole
Som Friskole er det sådan, at vi ikke behøver at indføre de ændringer, som der er i
den nye folkeskolelov, men at vi helt selv kan bestemme, hvordan vi ønsker at drive
vores skole. Det formelle krav til os, som friskole er, at vi skal stå mål med den
undervisning folkeskolerne i kommunen har.
Denne frihed er helt central for os, fordi vi dermed kan fortsætte med at udvikle
skolen på den måde, som vi synes er rigtig. Vi vil her i foråret gennemgå indholdet i
den nye folkeskolelov og herefter tage de dele af den, som vi mener, kan bidrage til,
at gøre vores skole endnu bedre.
Som jeg tidligere har udmeldt, så tilbyder vi allerede i dag flere timer, end det
folkeskolerne i Faxe kommune udbyder og vi har generelt en længere skoledag, hvor
vi, ud over undervisningstimerne, har længere pauser og daglige fællessamlinger.
Vi har allerede nu indført engelsk fra 1. klasse og folkeskolelovens fokus på mere
fysisk aktivitet og udeliv, er indskrevet direkte, som en del af vores værdigrundlag.
Et af de områder, i Folkeskoleloven, der har skabt den største debat er, tanken om
at en del af den længere skoledag, skal være ”aktivitetstimer”, hvor
idrætsforeninger, musikskoler og pædagoger m.m., skal udbyde forskellige tilbud til
eleverne. Jeg kan allerede nu forudse en række problemer omkring dette. Det er
ofte frivillige, der er trænere og instruktører i foreninger og idrætsklubber og der vil
være en del af dem, der ikke kan indgå i en skolehverdag, fordi de slet og ret selv er
på arbejde.
Musikskolerne tilbyder i dag meget eneundervisning og sammenspil. Disse tilbud vil
være svære, at få ind i et generelt tilbud til alle elever. Endelig kan man ikke binde
frivilliges tid på samme måde, som hvis de var ansatte og fik løn for deres arbejde.

Derudover finder jeg det problematisk, at eleverne ikke, på samme måde kan vælge
efter interesse, men må vælge i forhold til det der bliver udbudt. Motivationen fra
de enkelte elever vil derfor være noget broget.
På baggrund af ovennævnte, kan jeg derfor ikke umiddelbart se at vi kan bruge
folkeskolelovens tanker om, at fritidsaktiviteter kommer til at blive en integreret del
af vores skoletilbud. På Spjellerup Friskole vil vi i stedet fortsætte med at sikre det
gode samarbejde, som vi i dag har med de foreninger vi samarbejder med.
Økonomiske udfordringer for Frie skoler og børnehaver
Vi befinder os lige nu en tid, hvor friskolerne og fribørnehaverne også rammes af de
samme besparelser, som folkeskolerne har oplevet de seneste år. Ja, faktisk har de
frie skoler fået en endnu dårligere tildeling end folkeskolerne, fordi de har modtaget
en forholdsmæssig lavere tildeling end den de tidligere har fået.
Her på Spjellerup Friskole går vi selvfølgelig heller ikke fri, men til forskel fra en
række friskoler, der rammes rigtig hårdt, så har vi heldigvis altid haft en god og
sund økonomi på skolen.
For at sikre, at skolen fastholder en sund økonomisk styring, har bestyrelsen
besluttet, at den fra næste skoleår vil lade skolepengene stige med 5% i stedet de
3%, som vi normalt regulerer priserne med.
Vores børnehave har også været ramt af besparelser i de sidste par år og hvis det
ikke havde været sådan at vi har gode driftsfordele ved at drive både skole og
børnehave, så havde normeringen på 45 børn været lige lille nok til at kunne være
bæredygtig. Børnehaven er heldigvis meget søgt og vi har nu i lang tid fyldt
pladserne op meget hurtigt, når de ældste børn er startet i skolen.
Børnehavebetalingen følger altid Faxe kommunes satser og vi har lige fået udmeldt
de nye satser. For 2014 stiger takten med kr. 20,00 til kr. 1.567,00.

Vores nye bålhus er nu endelig klar til brug
Bålhuset i børnehaven er nu endelig taget i brug. Vi har haft nogle problemer med
bålhuset, fordi det desværre var utæt, når det regnede, hvilket jo er en væsentlig
præmis for en tagkonstruktion. Dette er nu udbedret med en midlertidig løsning og
til foråret, vil vi så lave en blivende løsning.

Status på energiinvesteringerne
Vi har nu haft glæde af vores energiinvesteringer i næsten et helt år. Kun
solcelleanlægget mangler stadig nogle måneder i at vi kan vurdere produktionen på
et år. Solcelleanlægget har dog allerede vist sig meget produktivt og det producerer
således mere end vi havde forventet. Træpillefyret har også nedsat vores
opvarmningsudgiter omkring halvdelen af tidligere forbrug og investeringerne i den
nye belysning har ligeledes været rigtig godt. Vi fik en option på at kunne opgradere
solcelleanlægget med yderligere 7,2 Kw anlæg og det er nu ved at blive sat op.
Indeordning for overbygningseleverne
Vores store elever har haft et stort ønske om at kunne få indeordning i 12frikvarteret. På bedste vis afholdt de et fællesmøde, hvor de dels konkretiserede,
hvorfor de ønskede indeordningen og hvilke regler, som de skulle overholde, for at
denne ordning skulle kunne blive en realitet. Eleverne har nu haft indeordning i
nogle uger og det er gået over al forventning. Vi har derfor besluttet, at såfremt de
fastholder den gode linje fremover, så er ordningen nu permanent.
Foredragsaften med hjerneforsker Ann E Knudsen
Vi havde endnu en rigtig dejlig foredragsaften i selskab med den meget inspirerende
og levende hjerneforsker Ann E. Knudsen. Mange var mødt op til aftenen og blandt
tilskuerne var der faktisk en del der kom udefra. Vi håber, at vores åbne foredrag, vil
fortsætte med at tiltrække mange deltagere. Vi ved endnu ikke, hvem der bliver
vores næste foredragsholder, men melder selvfølgelig ud, så snart denne er fundet.

Lejrskolen til næste år er på plads
Så er bookningen af næste års lejrskole på plads og vi har denne gang valgt at
droppe Kongelejren, som vores destination. Vi har haft nogle dejlige ture til
Kongelejren, men vi måtte sande, at Kongelejren nu er ved at være for lille og at den
ikke længere lever op til den standard, som vi forventer.
Vi har derfor valgt at gå helt nye veje til næste år. Næste år bytter vi nemlig skole
med Ryslinge friskole på Fyn. Ryslinge låner altså vores skole, mens vi låner deres.
Ryslinge Friskole er Danmarks ældste friskole, så eleverne kommer til at opleve
arnestedet for de frie skoler.
God jul og Godt nytår
Jeg kunne sagtens finde på endnu mere, men alt har en ende og det har dette
nyhedsbrev også.
Til sidst vil jeg lige henlede jeres opmærksomhed på, at første dag for både skolen
og børnehaven bliver: Torsdag, den 2. januar. Vi åbner allerede dørene kl. 6.15 for
de morgenfriske, der går i børnehave eller SFO. Skolen starter kl. 8.15.
I ønskes en rigtig dejlig jul og et godt nytår
Mange milde vinterhilsener
Jan Glerup
Skoleleder

