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Kære alle sammen!
Nu er der kun 4 dage til vi åbner dørene for vores helt nye Spjellerup Friskole, og her på skolen
summer det af lærere og pædagoger, der er i fuld gang med at indrette den, sådan at den er helt
klar til at modtage jeres børn efter en forhåbentlig dejlig sommerferie.
Der har været afholdt en række arbejdsdage gennem hele sommerferien, og her har mange
forældre knoklet for at gøre vores skole og nye børnehave helt klar. Jeg har været meget
imponeret over indsatsen og vil gerne takke alle, der har haft mulighed for at hjælpe til. Det vil
helt sikkert gøre en stor forskel for skolen og dermed også jeres børn.
Jeg kunne skrive om mangt og meget i dette nyhedsbrev, for der er sket en hel masse siden jeg
sidst skrev til jer i juni måned. Jeg har dog denne gang valgt at give jer en række praktiske
informationer, som jeg synes er vigtige for jer.
Første skoledag
Den allerførste skoledag på Spjellerup Friskole bliver: torsdag, den 12. august kl. 10.00
Vi mødes alle sammen i skolegården, hvor vi byder velkommen til et nyt skoleår. Efter et par taler
og sange, går klasserne ud i deres klasselokaler. Her er de sammen med deres lærere, indtil
klokken 13.00, hvorefter SFO’en og klubben åbner deres døre for eleverne.
I er meget velkomne til at invitere alle interesserede med, og vi glæder os meget til at tage imod
jer☺
Opstart af skolen med en fælles emneuge
Når vi starter en helt ny skole med helt nye lærere og pædagoger, så er der selvfølgelig behov for
at vi fra starten får skabt nogle optimale muligheder for at komme trygt og godt ind på livet af
hinanden. Vi har derfor valgt at lave en fælles emneuge, der allerede starter fredag, den 13.
august.
Under hele emneugen har vi fællessamling fra klokken 8.15 – til 8.30. I er her meget velkomne til
at deltage. Hvis der er nogen, der har noget børnetøj, som I ikke skal bruges længere, og som vi
godt må klippe og skære i, så må I meget gerne medbringe det allerede på torsdag.
Vi vil ikke røbe hvad emneugen går ud på‐ I stedet vil vi meget gerne vil invitere forældre og alle
andre interesserede til fernisering fredag, den 20. august. fra kl. 12,30 – 13.30.

Skolens ringetider
Vi har ændret på måden, som vi organiserer skoledagen på, fordi vi mener, at det er vigtigt, at
eleverne får god til at nå at spise og tid til at lege. Mange undersøgelser viser, at undervisningen
og børnenes læring bliver meget bedre, hvis de får mulighed for at være aktive, og får god tid til at
spise deres frokost, uden at skulle stresse.
Ringetiderne er som følger:
8.15 – 9.00 1. lektion
9.00 – 9.45 2. lektion
9.45 – 10.15 Pause
10.15 – 10.30 Fælles samling
10.30 – 11.15 3. lektion
11.15 – 12.00 4. lektion
12.00 – 12.45 Spisning og Pause (Dennis og Dorthe fra SFO’ en er med)
12.45 – 13.30 5. lektion
13.30 – 14.15 6. lektion
Vi kan bytte rundt på ringetiderne ved emneuger og på andre tidspunkter, hvor det er
hensigtsmæssigt. Vi starter faktisk, som tidligere nævnt, med at have vores samling om morgenen
allerede i den første emneuge.
Alle eleverne vil i øvrigt få udleveret deres skema på den første skoledag.
Skolepenge
I har endnu ikke fået en opkrævning for betaling af skolepenge, SFO betaling, børnehavebetaling
eller Klub, og det skyldes, at vi grundet sommerferien, først sent har fået de nødvendige
oplysninger fra de fleste af jer. Vi opkræver i stedet for både august‐ og septemberbetalingen i
september måned. Der har været enkelte, der helt naturligt har undret sig over, at vi gerne ville
have jeres kontonr, Årsagen er simpelthen den, at vi har mulighed for at tilmelde jer direkte til
betalingsservice fra vores elevsystem, og at vi derfor sparer en masse unødvendig og dyr
administration. Der er stadig enkelte, der mangler at aflevere den nye indmeldelsesblanket. I må
meget gerne snarest tilmelde jer. I kan hente indmeldelsesblanketten på vores hjemmeside.
http://www.spjellerupfriskole.dk/image/Indskrivning_spjellerup_friskole.pdf. Vi kan også
informere jer om, at vi indtil nu har optaget alle de elever, der har indskrevet sig på skolen.
Det var alt for denne gang!
Vi glæder os alle sammen rigtig meget til at komme i gang.
Vel mødt på torsdag

Jan Glerup
Skoleleder

