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Kære forældre!
Nu er der kun 1 uge tilbage til at eleverne går på deres første efterårsferie fra Spjellerup
Friskole. Det har været en spændende, hektisk og indholdsrig tid for os alle sammen, og vi
kan ikke helt til at forstå, at vi åbnede dørene for vores nye dejlige skole for blot ca. 7 uger
siden. Vores børnehave startede, lige efter sommerferien, med blot 19 børn, og i dag er der
indskrevet hele 35 børn til start. Vi har allerede midlertidigt lukket for ny tilgang i vores
mellemgruppe og efterfølgende er der 2 der er skrevet op på venteliste. I vores Yngste 1 er
der ligeledes stor interesse, så vi også her har lukket for yderligere tilgang, og hvor der
allerede er elever der er skrevet op til efter sommerferien. Alt i alt virker det helt
overvældende på os, at der allerede nu er så mange der ønsker at starte på vores skole.
Der er ingen tvivl om at det er godt for vores skole, at der er stor interesse for at komme
ind, og vi vil meget gerne, at der indskrives flere elever på vores skole. Vi er dog også meget
opmærksomme på, at vi formår at udvikle skolen ud fra de grundideer, som vi har
nedskrevet i vores værdigrundlag. Det primære mål er for os, både at udvikle Spjellerup
Friskole til en skole , som vi er både stolte af og glade for, og en skole, der økonomisk er
sund og uafhængig.
Spjellerup Friskole i P4 og indslag om os i DR’s TV‐avisen
Onsdag, den 6. oktober blev jeg interviewet i P4’s morgennyheder omkring den store
interesse, der er for vores, og andre friskoler, og et par timer senere blev jeg så kontaktet af
DR‐Nyhederne, idet de gerne ville lave et indslag på skolen. 3 mand høj troppede de op, og
filmede i 1,5 time vores mellemgruppe, samt interviewede 2 elever, 1 forældre og jeg selv.
Stor var forventningen, da vi som lovet skulle se indslaget i 21.00 nyhederne. Men ak, I
sidste øjeblik kom vi ikke med, fordi der blev brugt meget mere tid debatten imellem Lars
Lykke Rasmussen og Helle T. Schmidt. Sådan kan det gå. Vi håber stadig, at det bringes en af
de næste dage, men håbet svinder nok lidt.
Den kommende uge
Næste uge kommer til at stå i klasselærernes tegn, idet vi har besluttet, at eleverne
kommer til at arbejde sammen med deres klasselærere i nogle hele dage. Skoledagen bliver
fra klokken 8.15 – 13.00, og som med vores introuge i august, vil SFO’en og klubben være
åben fra kl. 13.00, hvor nogle af lærerne vil her være med i den første halve time.
Om torsdagen møder eleverne, senest klokken 8.15, direkte ind til en gammel traditionsrig
begivenhed fra Spjellerup‐Smerup skole, nemlig den årlige Høstgudstjeneste ved Pastor
Jørgen Pedersen, i kirken. Traditionen tro har præsten anmodet om, at eleverne har en
”offergave”, f. eks et æble, noget brød el. lign med. Efter gudstjenesten går vi sammen
direkte tilbage til skolen. De elever der møder ind i SFO’en fra morgenstunden går selv ned
til kirken.

Fredagen er som bekendt vores sidste dag inden efterårsferien, og her skal vi selvfølgelig
have vores egen udgave af skolernes motionsdag. Vi har valgt at lave de Spjellerupske lege.
Jeg vil ikke her komme nærmere ind på, hvad vi skal, men hvis der er nogen forældre, der
har tid til at hjælpe til på denne dag, så vil vi meget gerne have at I melder jer. Skriv blot
direkte til mig på Forældreintra, så vender jeg tilbage om det bliver aktuelt med netop din
hjælp. Hvis der er forældre, der har tid til at bage noget brød, eller donere frugt til, så vil det
også være meget velkomment.
Det var alt fra mig for denne gang, og tilbage står blot at ønske jer alle en god efterårsferie
om en uges tid.
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