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Kære alle sammen
Så har vi været i gang i 3 uger med det nye år her på Spjellerup Friskole, og vi er kommet rigtig
godt fra start.. I skreven stund er vi i fuld gang med vores emneuge, hvor vi har lavet skolen om til
en miniby med butikker, værksteder, bank, posthus, avis, og cafe. Eleverne har taget byen flot til
sig, og Ældstegruppens forberedende flotte arbejde har skabt grobunden for at ugen er blevet en
succes. Store som små elever har i hvert fald levet sig ind i minibyens verden, De har været på
arbejde hver dag, og de har holdt fri indimellem for at kun benytte de Rupaler som de har tjent på
deres forskellige arbejdspladser. Indimellem har de arbejdet under pres. Cafeen skulle hver dag nå
at lave mad til tiden og avisen skulle nå at udkomme rettidigt til at den kunne blive solgt.
Lejrskole i juni måned
Fredag, den 21. januar lukker byen ned. Mange elever vil sikkert komme til at savne byens puls,
men alt har jo en tid, og det har Minibyen også. Helt slut er det dog ikke, idet jeg med stor glæde
på fællessamlingen kan proklamere, at de midler, som byens erhvervsliv har tjent ind i løbet af
ugen vil blive konverteret til rigtige danske kroner, som vi kan bruge til vores fælles Lejrskole i
juni.
Ja, for det er ganske vidst jeg har allerede bestilt lejrskole til os alle sammen. Vi tager på lejrskole
fra onsdag, den 8. juni til lørdag, den 11. juni. Vi skal bo på lejrskolen Kongelejren, som ligger ved
Sejerøbugten omkring Vig i Nordsjælland. Det er tanken at vi først selv tager af sted, men at I
forældre og børnehaven inviteres til om fredagen, hvor det her bliver muligt at overnatte.
I hører meget nærmere senere, men sæt kryds i kalenderen, for dette skulle gerne blive den første
lejrskole i rækken af mange fælles lejrskoler i fremtiden.
Skolen økonomi
Det er ikke let at drive skole i dag. Hver gang jeg åbner avisen, kan jeg læse om en presset
skoleøkonomi, og besparelser, der skaber grobund for bekymring for kvaliteten af den danske
grundskole i fremtiden. Her på skolen er det selvfølgelig også vigtigt, at vi agerer økonomisk
ansvarligt, og det gør vi i høj grad. Vi smider ikke om os med penge, men er klar over, at en god
skole også nødvendigvis er en skole med en sund økonomi. Allerede efter det første halveår, ser vi
da også, at driften kommer til at hænge fint sammen, og at vi har en rigtig god likviditet.
Som ny skole og børnehave, der vokser sundt og godt, har vi nemlig mulighed for både at agere
økonomisk ansvarligt og alligevel investere i den pædagogiske linje, som vi arbejder med og
videreudvikler på.

Det er allerede nu lidt tid siden, at vi havde vores 100 dages evaluering sammen med jer forældre
her på skolen. Dagen var meget inspirerende for os, og vi fik mange vigtige input og ideer, som vi
vil forholde os til, når vi de næste måneder arbejder videre med skolens udvikling. Vi vil senere
komme med konkrete tilbagemeldinger på beslutninger taget på baggrund af dette arbejde.
Ny lærer på skolen
Fra januar har vi fastansat Morten Schunck her på skolen. Mortens ansættelse er dels naturlig i
forhold til skolens generelle mere personale, nu når vi bliver flere børn og elever, men det er også
en ansættelse, der skal ses i lyset af vores satsning på at skabe en overbygning der kan tilbyde den
høje faglighed overfor vores ældste elever. Mortens store viden omkring det naturfaglige område i
fagene Fysik & Kemi, Biologi og Geografi, har helt sikkert underbygget dette ønske, så vi allerede i
dag er dækket godt ind i alle de fag eleverne kan komme til prøve i.
Mellemgruppen
Fra start af, var det aldrig meningen, at vi skulle have så store klassestørrelser, som vi har haft i
nogle af vores grupper, og specielt i mellemgruppen faldt det sådan, at de var rigtig mange.
Gruppen har derfor også været lukket i lang tid af netop denne årsag, men nu har vi så mange på
vores venteliste, at vi kan organisere gruppen på e ny måde, hvor der bliver plads til flere i
mellemgruppen, og at vi samtidig underviser dem i holdstørrelser der er meget mindre. De næste
uger kommer der 5 elever på prøve, og vi glæder os til at byde dem velkommen.
Forældrerengøring
Lørdag var det den første forældrerengøringsdag her på Spjellerup Friskole og Fribørnehave. Det
var en fornøjelse at møde på arbejde mandag morgen og se, at børnehaven og indskolingen havde
fået en gennemgribende rengøring. I forældre skal vide, at dette arbejde betyder utroligt meget
for vores fælles lille skole. Vi får i stedet råd til at bruge pengene på det vi eransat til nemlig at
undervise elevener og give børnehavebørnene en sjov, tryg og lærerig hverdag. Vi takker for
indsatsen og håber, at det ikke kun var hårdt arbejde, men også hyggeligt samvær.
Det var alt for denne gang.
Jan Glerup
Skoleleder

