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Kære alle sammen
Vi er allerede kommet godt i gang med det nye skoleår på Spjellerup Friskole.
Mange elever kom friske og brune tilbage fra en veloverstået sommerferie og det
var tydeligt at se at de havde savnet hinanden, idet gensynsglæden lyste i mange
elevers øjne, da de igen sad sammen med deres gode skolekammerater. Såvel nye
som gamle elever, har efter et par uger igen fundet ind i en fælles dagligdag her på
skolen. Velkommen tilbage til jer alle, små som store – nye som gamle. Dejligt at se
jer igen.
Vi vil selvfølgelig gøre vores til at det nye år bliver et både spændende og godt
skoleår og vi kan allerede nu love, at det bliver et år, hvor der kommer til at ske
rigtig meget nyt her på skolen.
Jeg vil i dette nyhedsbrev komme ind på en række af de ting, som vi vil have fokus
på i det kommende år.

Investeringer på Spjellerup Friskole
Der var vel ingen af os, der i vores vildeste fantasi havde drømt om, at vi allerede i år
ville få mulighed for at igangsætte en række meget vigtige investeringer her på
Spjellerup Friskole, men det er faktisk lige netop det, der er virkeligheden.
Til trods for at finanskrisen mange steder har stoppet mange virksomheders
muligheder for at foretage rigtige og nødvendige investeringer, så er vi i den
gunstige situation, at vores udvikling og gode økonomi har givet os mulighed for at
igangsætte en række spændende investeringer, der kan videreudvikle vores fælles
skole og børnehave på en række områder.

NY TILBYGNING
Allerede fra skoleåret 2013/2014, får vi brug for mere plads til både indskolingen og
vores SFO. Samtidig fårbørnehaven behov for deres helt eget garderobeområde og
nogle nye fysiske rammer, der giver mulighed for nogle endnu bedre fysiske
rammer. Når byggeriet forhåbentlig er færdigt til næste sommer, kommer vi til at
kunne huse hele indskolingen under samme tag, samtidig med at børnehaven og
SFO’en får nogle meget bedre forhold.
Vi vil løbende informere jer omkring udviklingen i byggeprocessen og de tanker, og
løsninger, der ligger bag hele byggeriet. Når vi er klar til at fremvise projektet i sin
helhed, vil vi i øvrigt indkalde jer til et informationsmøde og her indgående beskrive
såvel ideen med byggeriet og hvordan det hele kommer til at forløbe frem til vi
indvier lokalerne næste sommer. Mere om det senere.
GRØNNE INVESTERINGER
I en tid, hvor energipriserne stiger og hvor, der er stor usikkerhed om fremtidens
energiressourcer, er det naturligt, at rigtig mange er inde i overvejelser omkring
grønne investeringer.
Her på Spjellerup Friskole er vi også inde i helt konkrete overvejelser omkring vi
fremover skal dække vores energiforbrug. Hvis det giver god mening, ønsker vi at
investere i grøn energi, der kan spare os for de meget dyre energiudgifter, som vi
har i dag.
Det giver også god mening, hvis vi kan forbruge energi, der er renere og mere
miljøvenlig, end den vi forbruger i dag og ydermere får vi også et meget bedre
undervisnings- og arbejdsmiljø.
Helt konkret står vi overfor at investere i energi- og arbejdsmiljø rigtig belysning,
solcelleanlæg, der kan producere vores egen strøm og måske også investering i et
nyt træpillefyr, der skal varme vores skole op i stedet for det nuværende oliefyr.

NY SAMARBEJDSSTRUKTUR PÅ SKOLEN
På Spjellerup Friskole er det tætte samarbejde imellem lærerne helt centralt for den
undervisning, som vi ønsker at lave. At kunne skabe en meningsfuld og
sammenhængende undervisning, kræver at de får mulighed for at undervise og
planlægge sammen. Derfor har vi besluttet at indføre en afdelingsopdelt
organisering af lærerne, hvor den enkelte lærer har langt de fleste af sine timer. Den
enkelte afdeling består af 3 – 4 andre lærere, og de organiserer så undervisningen
ud fra en fælles årsplan.
Skolen er inddelt i 3 overordnede enheder. Indskolingen – Mellemtrinnet og
Overbygningen. Alle lærerne er primært tilknyttet en af disse grupper, og kun hvor
det har været vigtigt at bibeholde en lærer i nogle timer, ud fra faglige hensyn.
Undervises denne lærer på tværs af afdelingen.
Vi har nu været i gang i 14 dage og allerede nu kan personalet se en række fordele
såvel i samarbejdet som i undervisningen. Om et halvt år evaluerer vi på hvad den
nye organisering har betydet for vores skole.
I vil fremadrettet blive informeret omkring de tiltag, som indskolingen,
mellemgruppen og overbygningen indfører i de enkelte afdelinger.
NY RYGELOV FRA DETTE SKOLEÅR
Med virkning fra dette skoleår har Folketinget vedtaget en helt ny rygelov, der
stærkt har skærpet reglerne for rygning på skoler og institutioner. Loven indebærer,
at det på ingen måde længere er tilladt at ryge på skolens matrikel.
Dette gælder ikke blot for personale og elever, men også for alle andre, der benytter
skolens område, både i dagtimerne og ved særlige lejligheder, såsom
forældremøder, fodboldkampe, skole/hjem samtaler, skolefesten m.m..
Skoler og institutioner, der ikke overholder lovens krav, pålægges bøder, der stiger
voldsomt, hvis de fortsætter med at tilsidesætte lovens krav.
På Spjellerup Friskole følger vi selvfølgelig dansk lovgivning, så ovennævnte regler
gælder hermed også hos os.

NYE LOKALER PÅ SKOLEN
I sommerferien havde vi planlagt at vi ville etablere 2 nye lokaler. Vi har hele tiden
manglet et rigtigt Fysik og Kemi lokale på skolen og har indtil nu lejet os ind på
Boestofteskolen i Stevns Kommune, når vores store elever skulle have Fysik og Kemi.
Her i sommerferien har Janne og Laura og nogle forældre så etableret et nyt Fysik
lokale. Lokalet ligger i de gamle børnehavelokaler og vi mangler kun at få lavet det
allersidste færdigt. Det er utroligt flot, at vi selv kan løfte opgaven , med
etableringen af sådan et faglokale og jeg vil gerne takke alle der har hjulpet med til
at dette kan blive virkelighed.
Derudover har vi også ønsket at skabe nogle ordentlige garderobeforhold for
mellemgruppens elever. På nuværende tidspunkt har de måtte bruge de gamle
kasser i gangen, hvilket på ingen måde har været en optimal løsning.
Garderoben skulle have stået færdig allerede i sommerferien, men håndværkerne
mødte desværre ikke op, som aftalt, og starter derfor først på opgaven i kommende
uge. Den nye garderobe til hele mellemgruppen kommer til at ligge i de gamle
lokaler, der ligger lige ved siden af fællessamlingen.
Når det bliver færdigt, får vi også etableret en ny udgang direkte ud til
fodboldbanerne og udeskoleområdet.
Vi glæder os til at få fjernet elevernes tøj og sko fra trappeopgangen til 1. salen og til
at kunne tilbyde dem nogle rigtig gode garderobefaciliteter.
VELKOMMEN TIL NY MEDARBEJDER
Ja, vi bliver jo flere og flere her på Spjellerup Friskole og derfor skal vi naturligvis
også være flere personaler. Vi starter det nye år med at være ca 136 elever på
skolen. Et antal elever, der ligger langt fra de 79 elever der startede, da vi åbnede
dørene for første gang i 2010.
For at sikre at elevudviklingen følges op af den gode normering, som vi har på
skolen, har vi ansat en ny lærer til skolen. Vores nye lærer hedder Rikke Straagaard.
Hun er 28 år og kommer fra Næstved. Rikke kommer til at være en del af vores
overbygningsteam og hun skal primært undervise i dansk og naturfag. Vi byder Rikke
hjertelig velkommen til Spjellerup Friskole.

Børnehaven er allerede igen fuldt booket og vi får nu flere, der forgæves henvender
sig til os, for at få deres barn indskrevet. Vi er overvældet over den store søgning og
glædes også over at børnene nu kommer fra et større geografisk område. Det tager
vi som udtryk for at vi har et godt ry i vores omverden.
Til sidst vil jeg blot ønske jer alle et rigtig godt nyt skole- og børnehave år.
Husk, at min dør altid er helt åben, hvis I skulle få brug for at få vendt noget. 

Venlig hilsen
Jan Glerup
Skoleleder

