September nyheder 2019
Kære forældre, elever og ansatte
Så er efteråret kommet og vi har allerede nu haft et godt skoleforløb efter sommerferien.
Vi har et fantastisk elevhold fordelt på nogle rigtig gode klasser. Det står klart i hverdagen og er kommet
særligt til udtryk i familiegrupperne på ture eller ved aktiviteter på skolen.
I indskolingen har vi særligt plads i 0.kl og 1.kl. Vi kan fremadrettet godt se på indskrivningerne at de små
årgange er ved at være fortid og der igen bliver kamp om pladserne.
I denne tid skriver vi ud til de kommende 0.kl forældre at vi her i efteråret vil have en bindende
tilkendegivelse om man også skal gå i skole her i fremtiden.
Fællessamling om morgenen
Har du som forældre ikke været til morgensamling så er du meget velkommen. Der er en hel fantastisk
stemning med sange og lærerfortællinger/undervisning for alle elever. Samlingen foregår med store
indlevelse fra en samling af rolige og lydhøre elever.
For at undgå forstyrrelse af morgensamlingen lukker vi ikke elever ind undervejs. Dvs. at kommer man for
sent og morgensangen er gået i gang forbliver døren lukket.
Alle elever starter i klassen kl. 08.15 i 3 min, hvor der er indskrivning.
Justeret skema for 7. – 9.kl frem til 1. november
Til orientering så har vi justeret skemaerne så timerne bliver faglig dækket ind, indtil Pia starter den 1.
november. Der vil være enkelte timer i 6. kl. engelsk, idræt og 3. kl. historie som dækkes af Jan og Niklas i
samme periode.
Lejrskole 2020
I uge 38 næste år skal vi på lejrtur med hele skolen (0.kl – 9.kl) fra mandag til torsdag samme sted som
sidst oppe ved Vig.
Depositum for kommende forældre
Bestyrelsen har vedtaget at indfører et depositum ved indskrivning svarende til en måneds skolepenge.
Depositum for indskrivning konvertere vi til sidste måneds skolepenge i skoleforløbet når man er startet.
Så depositum kan betragtes som en forudbetaling af den sidste måneds betaling.

Ny udvidet parkeringsplads
Vi arbejder fortsat på at lærer alle, hvordan man bruger vores nye parkeringsplads og hvor eleverne kan
sættes af. Det går rigtig godt, men der er stadig plads til forbedringer.

Personale ansættelser
Tommy Andersen er blevet ansat som servicemedarbejder og træffes dagligt om eftermiddagen.
Tommy gør både rent og hjælper med praktiske opgaver.
Tag godt imod Tommy når i møder ham.

HUSK
Invitation til GRATIS Foredrag for alle.
UNGE OG MEDIER
Afholde på Spjellerupfriskole mandag den 7. oktober kl. 18.30 – 21.00 ( Tag gerne en ven med )
Sociale medier – digital dannelse i skoler og/eller familier Der er stærke kræfter på spil i forbindelse med
børn og unges anvendelse af digitale medier og platforme. Meningerne er mange og holdninger varierer
meget. Hvordan kan vi voksne støtte, beskytte og udfordre anvendelsen? Og hvad er på spil, hvis vi ikke
interesserer os for hvordan vores børn færdes i det digitale.
Foredragsholder TORE KARGO
Jeg har hele mit arbejdsliv arbejdet med børn og unge, samt de voksne der har ansvaret for børnene. Det
være sig forældre, lærere eller pædagoger. Jeg er uddannet socialpædagog og master i socialpædagogik.
Til hverdag er jeg leder i en socialfaglig tilsynsorganisation
(se den vedhæftede invitation)
HUSK
Lys på cyklen nu, hvor det er ved at være mørkt om morgenen.

