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Kære alle sammen
Så er sommerferien endelig slut og vi er igen startet op her på Spjellerup Friskole og
Fribørnehave. I sommerferien har der været travlt med at gøre skolen og
børnehaven endelig klar.
Selve byggeriet er næsten helt færdigt, idet der nu kun mangler den allersidste finish
inden vi kan sige endeligt farvel til håndværkerne. Janne og Laura har i ferien malet
gangarealerne i indskolingsgarderoben og og toiletterne. Flere af klasselokalerne er
malet og hovedrengjort af forældrene og det var rigtig dejligt at kunne starte året i
rene og lyse lokaler. Tusind tak for det.
Alt i alt er vi meget glade for resultatet af vores nybyggeri. Vi synes selv, at vi har
fået nogle dejlige lyse lokaler i børnehaven, som børn og personale nyder at være i
og udearealet er også blevet dejligt, med en frisk grøn lille græsplæne der støder
direkte op til den nye terrasse. Vi har endnu ikke, endeligt, fået færdigetableret
lokalerne, fordi personalet først vil have afklaret hvordan lokalerne bedst bliver
brugt, før de begynder at bruge penge på at købe nyt inventar m.m..
Velkommen til nye medarbejdere
Det er med stor glæde at jeg kan meddele jer, at vi igen har været rigtig heldige med
ansættelse af nyt personale.
Vi har ansat 2 nye dygtige pædagoger, der allerede har været i gang siden 1. august.
Den ene pædagog hedder Betina Ovesen og hun skal arbejde i børnehaven på fuld
tid. Den anden pædagog hedder Annasofie Bardram og hun skal både være i
børnehaven og i vores SFO.
På lærersiden har vi ansat 2 nye lærere. Søs Armyrantis skal arbejde på
mellemtrinnet og hun skal undervise i Dansk, Engelsk, Natur og teknik, Kristendom

og historie. Derudover skal hun undervise i engelsk i indskolingen. Vi har også ansat
Maria Lise Christensen i et barselsvikariat frem til næste sommer. Maria skal
udelukkende arbejde i overbygningen, hvor hun skal undervise i Dansk, historie,
kristendom og Samfundsfag. Derudover skal hun så for idrætsundervisningen i
overbygningen.
Velkommen til jer alle sammen. Vi glæder os meget til samarbejdet fremover.
Hvis I vil læse lidt mere om dem, kan I læse den beskrivelse de alle har lavet om sig
selv, som jeg har sendt til jer på forældreintra.
Afgangsprøver og farvel til vores første 9. klasses elever
Et af de store pejlemærker for skolen blev nået lige før sommerferien, idet vi her
skulle sige farvel til det første kuld af 9. klasses elever her fra Spjellerup Friskole. Vi
var selvfølgelig også spændt på at se, hvordan de klarerede sig til afgangsprøven og
vi var rigtig glade for at det gik rigtig godt. Eleverne opnåede et gennemsnit på 7,4.
Vi ved endnu ikke hvordan gennemsnittet blev for i år på landsplan, men for
samtlige kommuneskoler i landet, var gennemsnittet sidste år på 6,5.
Vi havde også en rigtig dejlig dimmisionsafslutning, hvor hele skolen på bedste vis fik
sagt farvel til vores 9. klasser. Afslutningen var helt i skolens ånd. Forældrene var
selvfølgelig indbudt og hele skolen stod klar i samlingssalen der summede af flag og
en dejlig stemning. Der blev helt sikkert knebet en tåre eller to flere steder i lokalet.
Vi ønsker afgangseleverne held og lykke fremover og håber, at I vil tænke tilbage på
skolen, som et sted, der gav jer en god grundlæggende viden i kan bruge til nået i
fremtiden, erindringen om nogle gode venner, en masse gode oplevelser og en
ballast af dannelse, der kan danne grobund for et godt liv i fremtiden.
Lejrskolen venter i nærmeste fremtid
Ja, så skal vi til det igen og vi glæder os allerede rigtig meget. For 3. gang går turen til
Kongelejren i Vig.
I år tager vores overbygning af sted allerede mandag, den 26. august for at få et
intenst døgn sammen med deres lærere og et par instruktører.

Dagen efter støder resten af skolen til lejren og her har vi traditionen tro 3 dage i
hinandens intense selskab. Torsdag eftermiddag glæder vi os så til at byde alle
tilmeldte forældre velkommen til en lejrskoleafslutning med god mad og hyggeligt
selskab. Det er helt overvældende hvor mange, der har tilmeldt sig, idet vi bliver 337
Voksne og børn til arrangementet.
For alle jer, der har prøvet det før, så velkommen igen og for jer som prøver det for
første gang så glæd jer. Det er en dejlig rar og hyggelig oplevelse, der skaber
rammen om det fællesskab som vi værner om på Spjellerup Friskole.
Velkommen til den nye 0. klasse.
Selv om vores nye 0. klasse officielt allerede startede op som førskoleklasse i juni
måned, så er det først nu efter sommerferien at selve skoleåret for alvor starter op.
Vi vil gerne byde alle nye børn og forældre velkommen til Spjellerup Friskole. Vi
håber at jeres børn får en dejlig skoletid her hos os. Vi vil i hvert fald gøre vores for
at det sker.
Vi vil også gerne byde velkommen til 3 nye elever. Det er Aske og Ida, der er startet i
Mars/Venus og Amalie der er startet i Pluto. 
Nå, dette nyhedsbrev kunne sikkert rumme meget mere, men det må vente til
næste gang.
Husk nu, at min dør altid står åben for spørgsmål, kritik, ros eller bare en hyggelig
snak.
Mange venlige sommerlige hilsener
Jan Glerup
Skoleleder

