SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 12

Kære alle sammen
Så er en fantastisk dejlig varm og solrig sommerferie ved at være slut og vi skal i
gang med vores 5. år her på Spjellerup Friskole og Fribørnehave. I dette sommer
nyhedsbrev vil jeg komme ind på en række forskellige områder som jeg finder
væsentlig at informere omkring
Først er det vel lige på plads at huske jer på, at vi jo starter skoleåret op på søndag
og det gør vi fordi mange andre friskoler har haft rigtig god erfaring med dette.
Mange flere forældre har bedre mulighed for at være med til 1. skoledag og
forældre slipper generelt for at skulle tage fri fra arbejde for at kunne deltage.
Vi glæder os derfor meget til på søndag, hvor 1. skoledag vil være fra 9.00 – 12.00,
og håber at der er mange der har mulighed for at være med.

Spjellerup Friskole og den nye Folkeskolelov.
Jeg har, i et tidligere nyhedsbrev, skrevet en del om skolens holdning til den nye
folkeskolelov, men vil her komme mere konkret ind på hvad det kommer til at
betyde for os her på Spjellerup Friskole.
Det er faktisk lidt ironisk at en lang række af de elementer som den nye
folkeskolelov indeholder allerede er områder, som vi har implementeret hos os eller
arbejder med i dag. Vi har lige fra skolens start undervist i engelsk fra 1. klasse og vi
har også haft 5 lektioner i matematik om ugen. Den nye lov ønsker at lærerne kan
samarbejde meget mere om undervisningen og man ønsker også at den skal være
mere fleksibel og dynamisk. Begge dele er grundlæggende for den undervisning,
som vi arbejder ud fra i dag.

Men hvor kommer vi så til at blive berørt af den nye folkeskolelov. Vi vil også indføre
en ekstra time om ugen i dansk fra 4. klasse og Natur og teknik fra 4. klasse.
Derudover vil vi starte op med tysk fra 5. klasse. Ja faktisk så har vi stadig flere
undervisningstimer end Folkeskolen har, også efter indførelsen af den nye
folkeskolelov.
Der hvor vi ikke ønsker at følge i Folkeskolens fodspor, er deres indførsel af den lidt
diffuse understøttende undervisning, som ingen rigtig ved hvad kommer til at
indeholde, samt indførelsen af en heldagsskoletænkning, hvor elevernes fritid
blandes sammen med deres skoletid. Elevernes fritid mener vi er en sag for eleverne
og deres forældre og vi mener også, at vi aldrig vil kunne tilbyde den mangfoldighed
i fritidstilbud, som eleverne i dag kan vælge imellem.
Lærernes nye arbejdstidsaftale
Det kan vel ikke komme som en overraskelse for nogen, at lærerne fra dette skoleår,
skal arbejde ud fra nye arbejdstidsregler og dette vil også komme til at betyde noget
for det fremtidige skole-hjem samarbejde.
Der skal ikke herske tvivl om, at vi stadig vil prioritere forældresamarbejdet meget
højt og at I som forældre stadig kan forvente et godt samarbejde, men de nye
arbejdstidsregler indebærer, at lærerne ikke længere kan kontaktes uden for skolens
normale åbningstid, hvilket er mandag – fredag i tidsrummet 8.00 – 16.30. Kun i helt
ekstraordinære tilfælde, hvor det vurderes uopsætteligt, at en skolen informeres om
forhold, der er helt centrale for barnets trivsel i skoletiden, kan skolens leder
kontaktes uden for denne tid.
Kontakten skal fremover ske over Forældreintra eller som personlig kontakt på
skolen. Kun i ekstraordinære og uopsættelige tilfælde kan en lærer kontaktes pr.
telefon i åbningstiden. Forældre kan forvente respons på skriftlig kontakt senest
efter 1,5 døgn.
Lejrskolen 2014
Så nærmer tiden sig med hastige skridt, hvor vi drager afsted til Ryslinge Friskole for
at afholde den store fælles årlige lejrskole. Vi glæder os selvfølgelig meget til igen at
komme afsted sammen med eleverne.

Vi afventer stadig en endelig afklaring fra DSB omkring transporten af eleverne, men
vi vil så hurtigt som muligt, sende jer detaljerede informationer omkring turen.
Klubben
Med et nyt skoleår, åbnes dørene også for, at Mars og Venus nu er så store, at de nu
kan gå I skolens klub. –klubben vil stadig være åben mandag – torsdag fra skolens
slutter til kl. 16.00. Tidligere har det kun været Tomas Z. som har stået for klubben.
Fra næste år har vi fast tilknyttet Susanne Jensen. Susanne har allerede haft en del
timer i foråret, så hun er godt bekendt med arbejdet i klubben og kan være med til
at videreudvikle den.
Held og lykke til vores afgangselever
Så fik vi igen sagt farvel til endnu et hold store afgangselever fra Spjellerup Friskole.
Som noget nyt afholdt vi i år en læselejr, hvor eleverne arbejdede intenst med
afgangsfagene, for at sikre et fokus på de afgangsprøver som de skulle op I.
Der blev virkelig lagt et stort arbejde i oplæsningen af fagene og der skal ikke herske
nogen tvivl om, at læselejren var med til at skabe et fokus hos eleverne på opgaven.
Samtidig har vi valgt at gøre det anderledes end folkeskolen, idet vi fortsætter
undervisningen ind i juni måned, mens Folkeskolen slutter undervisningen sidst i
maj.
Resultatet udeblev da heller ikke. Til trods for at der var enkelte elever der var
fagligt udfordret opnåede eleverne samlet et gennemsnit på 6,8 ( svarer til 8,5 efter
den gamle 13 skala) Et stort tillykke til eleverne for resultatet, men også tillykke til
lærerne, der lagde et stort og flot arbejde i opgaven.
Børnehaven og SFOen blev certificeret
Lige før sommerferien blev både børnehaven og SFOen idrætscertificeret og det er
vi rigtig glade for. Forinden har personalet sammen taget en uddannelse, for at blive
endnu mere bevidste om, hvordan vi bevidst kan arbejde med elevernes fysik og
motorik.
Certificeringen blev fejret på behørig vis lige før sommerferien ved et arrangement i
børnehaven og nu vejrer idrætscertificeringsflaget i vinden i Spjellerup Friskoles
børnehave.

Certificeringen vil naturligt blive brugt til at videreudvikle en bevidst idræts og
bevægelsesprofil.

Det var alt for denne gang. Husk, at min dør altid står åben for spørgsmål, kritik, ros
eller bare en hyggelig snak.
Mange venlige varme sommerlige hilsener
Jan Glerup
Skoleleder

