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Kære forældre!
Så er der kun få dage, til at der lukkes ned for sommerferien, og at eleverne tager på en velfortjent
sommerferie. På Spjellerup friskole knokler vi til gengæld stadig på, for at kunne åbne dørene, til
en ny og dejlig friskole for vores elever. Lærerpersonalet er nu ansat, og der er ingen tvivl om, at vi
har været rigtig heldige og få sammensat et hold af 8 lærere, der hver især kan byde ind med
meget. Der er tale om en god blanding af erfarne lærere, der har stor viden fra friskoleverdenen,
og så dygtige lærere, der har stor viden indenfor netop deres fagområder, og som alle brænder for
det værdiggrundlag, som skolen skal bygge på. I SFO/Klub har vi ansat 3 medarbejdere. Dels er vi
rigtig glade for at Dorthe har sagt ja til at fortsætte hos os, og derudover har vi ansat 2 mandlige
pædagoger, der på hver deres måde kommer til at byde ind med noget nyt. Med hensyn til
børnehaven, så er der her heller ingen tvivl om, at Henriette får et godt personale af både kendte
og nye ansigter. Ja, som skoleleder har jeg i hvert fald en rigtig god mavefornemmelse her op til
sommerferien, og glæder mig til rigtig at komme igang.
Information og kommunikation
De sidste par måneder har været mere end hektiske. Der er ikke mange der drømmer om, hvilket
arbejde, som der er lagt for dagen, for at kunne stå, hvor vi nu står i dag. At skulle starte en
friskole, indebærer en hulens masse forhandlinger, ansøgninger, udfærdigelser af planer og
vedtægter til offentlige myndigheder, personaleansættelser og meget mere. Der er ingen tvivl om
”det forsømte forår” har indfundet sig blandt bestyrelsens medlemmer. Der er gjort et ukueligt
stykke arbejde, som nu kan bære frugt, til glæde for alle børnene, eleverne og hele
lokalsamfundet.
Vi er dog også godt klar over, at vi, i denne meget turbulente periode, ikke altid har nået at
informere godt nok omkring de forhold, som I som forældre gerne vil informeres om, og det
beklager vi. Vi håber dog også, at I har forståelse for, at perioden har været helt ekstraordinær.
Dette nyhedsbrev bliver derfor også en hel del praktiske informationer, som gerne skulle afhjælpe,
den manglende viden, som I selvfølgelig gerne vil have.
Ferieplan for skoleåret 2010/2011 på Spjellerup Friskole
Med hensyn til ferieplanen, så følger vi næsten Faxe kommunes ferieplan. Dog har vi første
skoledag, torsdag, den 12. august i stedet for mandag, den 9. august. Dette skyldes, at vi som
friskole er pålagt ferie helt frem til fredag, den 6. august, og at lærerne dermed overhovedet ikke
kunne have nogen fælles planlægning af skoleåret, hvis vi havde startet den 9. august.

Til gengæld fortsætter vi 3 dage ekstra i december måned, og afslutter her med sidste skoledag
onsdag, den 22. december. Skulle der være nogen, som har bestilt ferie m.v., så finder vi
selvfølgelig en løsning på det.
Ferieplanen er som følger:
Første skoledag
Efterårsferie
Juleferie
Vinterferie
Påskeferie
St. Bededag
Kr. Himmelfart
Pinseferie
Sommerferie

torsdag, den 12. august. Kl. 10.00 – 13.00
lørdag d. 16. oktober – søndag d. 24. oktober
torsdag, d. 23. december – søndag d. 2. januar
lørdag d. 12. februar – søndag d. 20. februar
lørdag d. 16. april – mandag d. 25. april
fredag d. 20. maj – søndag d. 22. maj
torsdag d. 2. juni – søndag d. 5. juni
lørdag d. 11. juni – mandag d. 13. juni
lørdag d. 25. juni

Spjellerup friskole opretter klub til elever fra 4. – 6. klasse
Der har været stor interesse for at friskolen har et fritidstilbud for vores større elever, og der har
været flere, der har spurgt, om vi kan tilbyde dette. Faktisk er der ikke ret mange friskoler i
Danmark, der tilbyder klub for deres større elever, fordi private skoler kun modtager offentlige
støttemidler til elever fra 0.‐3. klasse, og de dermed skal finansiere klubben af andre midler.
Vi har dog fundet det meget vigtigt, at vi kan tilbyde vores elever fra 4.‐6. klasse et godt
fritidstilbud, og vi har derfor besluttet, at vi åbner en klub for dem.
Klubben er åben fra 14.00 – 16.00 fra mandag til torsdag.
Klubben vil fortsætte i de lokaler, som de er i på nuværende tidspunkt, og vi har ansat en
medarbejder, der får ansvaret for den.
Prisen på klubben bliver kr. 350,‐, pr. måned, og der vil også være mulighed for at bestille
morgenmodul. Morgenmodulet koster kr. 150,‐. Man kan dog ikke kun bestille morgenmodulet
alene. Åbningstiden for morgenmodulet er 6.15 – 8.00, og eleven kan her få sig et morgenmåltid.
Klubben har lukket i skolens ferieperioder.
Hvis I er interesseret i at melde jeres barn ind i klubben, skal i blot skrive til Mona Pedersen på
E‐mail: mp@nyregn.dk

Stamklasser og klasselærere
I et af de tidligere nyhedsbreve skrev jeg om vores måde at organisere undervisningen på,
herunder, at vi ikke underviser eleverne traditionelt årgangsdelt. Paradoksalt nok, så er der nu
rigtig mange skoler, der begynder at ville undervise ud fra samme pædagogiske princip.
Hver stamholdsklasse får 2 klasselærere, og de har så, i fællesskab ansvaret for de opgaver som
traditionelle klasselærere ellers løser alene. I kommer til at høre meget mere om dette, fra
klasselærerne lige efter sommerferien.
Vores klasser kommer til at blive inddelt i stamholdsklasser som følger:

Navn

Årgange

Stamklasselærere

Yngste 1

0. – 1.

Karina Weiercke Frid og Volker Berthold

Yngste 2

2. – 3.

Thomas Priiskorn/Volker Berthold

Mellem1

4. – 5.

Thomas Priiskorn/Beatrice Linnet Michelsen

Ældste 1

6. – 7.

Joachim Kreutzfeldt/Beatrice Linnet Michelsen

Skemaerne er selvsagt ikke færdige endnu, da vi først lige nu har fået ansat personalet, men dem
laver jeg i starten af sommerferien, og de bliver herefter lagt på hjemmesiden, når de er klar.
Endelig skal jeg bede jer om at udfylde stamkort/indmeldelse til skolen, og hurtigst muligt
returnere den til Mona. Stamkortet kan udskrives fra hjemmesiden
http://www.spjellerupfriskole.dk/, men kan også sendes til jer, hvis I kontakter Mona.
Som skole er der mange ting der skal registreres, og hvis vi skal kunne få den støtte som skolen
modtager for hver elev på skolen, skal vi have registreret hver enkelt.
Til sidst vil jeg blot sige – sæt kryds i kalenderen den 12. august. Det bliver ikke blot første
skoledag, men en særlig allerførste skoledag på Spjellerup Friskole
Rigtig god sommer til alle – Vi glæder os alle til at byde jer velkommen
Jan Glerup
Skoleleder

