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Kære alle sammen
Så er juleferien i fuld gang og det er for mange af os en blandet periode af noget der er forbundet med - mange ting
der skal nås på meget kort tid og en periode, hvor vi hygger os i familien og gode venners lag. Når det værste
julestress har lagt sig, og der forhåbentlig falder lidt stilhed over det hele, så giver det ofte stof til eftertanke og
refleksion hos os alle.
At der nu er blevet meget stille på Spjellerup Friskole og det kun summer lidt af liv i børnehaven og SFOen, det er ikke
noget vi er vant til her på skolen. Lige siden skolestarten har der hele tiden været nye ting vi har skullet forholde os til,
og selv om vi nu har haft dørene slået op i 1,5 år, er der stadig meget at tænke på og en masse som er nyt og
spændende og hektisk.
Vi bliver hele tiden flere og flere elever og børn her på skolen, og lige netop i dag, er der kun meget få ledige pladser
på enkelte årgange. I de sidste par uger har der været rigtig mange, der har ringet til os for at få deres børn skrevet op
på skolen. Det er dejligt at interessen er så stor for vores skole, men samtidig er det også lidt beklageligt, at vi må sige
desværre til de fleste. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi ønsker at fastholde Spjellerup Friskole som en mindre
friskole, hvor alle kender hinanden og hvor vi har mulighed for at videreudvikle os hen imod de kerneværdier, som vi
har i vores værdigrundlag.
At det er gået så stærk med elevsøgningen på skolen og søgningen til vores børnehave har også været en udfordring.
En udfordring som personalet har klaret rigtig flot, til trods for at det hele tiden har krævet at de har skullet forholde
sig til mangt og meget, før vi selv havde forventet det.
Som stadig ung skole og børnehave med meget liv og kort fælles fortid, vil vi arbejde ufortrødent videre med det
fælles projekt det er, at gøre Spjellerup Friskole til et sted som ikke blot driver skole, men også danner skole og en
Børnehave, der ikke blot skaber rammen om en tryg hverdag, men som også formår at være spændende, udfordrende
og udviklende.
”Juleklippedagen”
Julen gjorde allerede sit indtog den 1. december her på Spjellerup Friskole, idet vi her havde valgt at lave en fælles dag
for både børnehaven og skolen. Eleverne valgte sig ind på forskellige værksteder, og også de største børnehavebørn
var med. Det var tankevækkende, at det faktisk var forholdsvis få elever, der valgte at lave traditionel juleklip, når man
tænker på hvor mange skoler der udelukkende tilbyder en hel dag med netop juleklip. Nogle af værkstederne havde et
omdrejningspunkt, der tog udgangspunkt i ”Den gode gerning”. Der var der nogle arbejdsbier, der var julepedeller på
skolen og knoklede med at en masse nyttigt arbejde på skolen, og andre der tog på plejehjemsbesøg og sang og læste
for de gamle beboere. Både gamle og børn og unge fik en rigtig god fælles oplevelse, og vi er efterfølgende blevet
opfordret til at komme igen, mens andre plejehjem har hørt om besøget og spurgt om de kunne være med. Det vil vi
med stor glæde gøre også i fremtiden. Det var også dejligt at se, at der var så mange forældre, der deltog, og
produktionen af småkager var jo overvældende. Tusind tak for deltagelsen, det går rigtig godt i tråd med de
friskoletanker, som vi har på Spjellerup Friskole.
Dagen blev sluttet af med en god og hyggelig fællessamling, hvor træet blev tændt og der blev sunget julesange. De
store børn i børnehaven underholdt os alle med et dejligt indslag, hvor der blandt andet blev sunget Kasper og Jesper
og Jonatan. Tusind tak for det. Det gjorde I rigtig flot!

Sankt a Lucia optoget
Som helt ny skole, har vi af gode grunde endnu ikke meget vi endnu kan kalde traditioner, men en naturlig tradition
kommer helt sikkert til at være årets Sankta Lucia optog. I år var det vores mindste elever fra Merkur, Mars og Venus,
der gik et flot optog i vores lille gymnastikhal. Koncentrationen lyste ud af de 45 dejlige, søde elever, og det var mere
end velfortjent, da de fik stor applaus for optoget. Rigtig godt gået af både børnene, Mette og Tomas.
Ny skolestruktur igen igen!!
I Faxe kommune lægges der lige nu op til gennemgribende ændringer af kommunens skolestruktur, og I vores del af
kommunen, lægges der op til at sammenlægge 3 skoler, nemlig Rolloskolen, Hylleholt skole og Karise skole til en skole,
hvor de to af skolerne bliver afdelingsskoler. Man har klart meldt ud, at man går efter at skabe klassestørrelser på 28
elever, og hvis man ser på de klassestørrelser, der er på skolerne i dag, så skal der ikke ændres meget på mange af
årgangene, før der sker sammenlægninger af mange af de bestående klasser. Der er selvfølgelig endnu ingen der ved
hvordan det hele falder ud, bortset fra at det er besluttet, at kommunen skal spare ca. 7. mill. på skoleområdet.
I Stevns kommune er der også tvivl om hvorvidt den struktur, som der er i dag kan fortsætte. Årsagen skal ses i et
faldende elevtal, og at op mod 25% af kommunens elever vælger andre skoler end kommunens egne skoler.
Alt i alt er der derfor ikke noget at sige til, at mange forældre i dag er frustrerede og bekymrede på deres børns vegne.
Normering i børnehaver
I dag læste jeg en artikel i Pædagogernes fagblad, og her kunne jeg se, hvordan pædagognormeringen er i de enkelte
kommuner. Som det ses af nedennævnte oversigt, så er der omkring 11 børn pr. pædagog i Faxe kommune, mens der
er 12 børn i Stevns kommune. Til sammenligning har vi ca. 9 børn pr. pædagog i vores børnehave. Alle undersøgelser
viser, at for mange børn pr. pædagog, har en række uheldige konsekvenser, idet der ikke kan ydes den vigtige omsorg
og opmærksomhed til det enkelte barn, som er nødvendig. Derfor er vi selvfølgelig glade for at vores normering ikke
er presset på samme måde som kommunernes. Det er selvfølgelig vigtigt at gøre opmærksom på, at vi får nøjagtig de
samme ressourcer pr. barn, som de kommunale børnehaver får.

Ny medarbejder i SFO og Børnehave og forlængelse af ansættelsesforhold
I de sidste 3 måneder har vi været rigtig glade for at have haft Just tilknyttet som pædagog i både SFOen og
børnehaven. Stillingen var i første omgang tidsbegrænset, men med det store antal børn, der nu går i SFOen kunne vi
godt se, at det var nødvendigt at gøre stillingen permanent. Vi er nu 2 mandlige pædagoger, og det er der faktisk ikke
mange SFOer og børnehaver, der kan prale af. Just vil blive ansat i en stilling, hvor han både kommer til at være i
børnehaven og SFO’en. Rigtig hjertelig velkommen til dig Just blandt alle os på Spjellerup Friskole.
For øjeblikket har vi også Katrine ansat i en tidsbegrænset stilling, som pædagogmedhjælper. Vi har været rigtig glade
for at have hende tilknyttet børnehaven, og derfor er det ekstra dejligt, at vi nu har fået forlænget ansættelsen, så
hun også er hos os det næste halve år.
Byggeplaner
Med den store tilslutning, der har været til vores skole, så har vi faktisk snart opbrugt alle de ledige kvadratmeter som
vi har på skolen. Ja faktisk er det sådan, at vi indenfor 2 år kommer til at mangle ledige lokaler, og derfor er vi allerede
nu i gang med at tænke konkrete udbygningstanker. Banken har allerede meldt ud, at de gerne vil støtte projektet,
hvis vi også selv byder ind med en del af finansieringen. I skreven stund kan vi af gode grunde ikke melde ud hvordan
det endelige regnskab for 2011 falder ud, men jeg kan da allerede nu meddele, at vi kommer ud med et rigtig godt
positivt resultat, og at vi allerede efter 1,5 år kommer til at kunne egenfinansiere en pæn del af beløbet. Vi vender
senere i det nye år tilbage omkring dette spændende projekt.
Det var så hvad jeg havde valgt at skrive om i dette nyhedsbrev.
Rigtig glædelig jul og et godt nytår til jer alle sammen. Glæder mig til at fortsætte det gode arbejde på Spjellerup
Friskole, sammen med børn og personale og bestyrelsen i 2012.
Mange venlige hilsener
Jan Glerup
Skoleleder

