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Sommerferien….
Venter lige om hjørnet og som altid, er der ingen af os, der begriber, hvor det skoleår lige blev af?!
Vi er så godt som klar til næste skoleår, trods planlægningen blev udsat en smule ved at vi skulle ud at
ansætte nye lærere. Det er vi nået i mål med og vi er sikre på, at vi har fundet de helt rigtige personer,
som passer perfekt ind ved både børnene, på Holdet og ind på Den Nye Friskole, generelt. De
præsenteres længere nede i dette skriv.
Dette skoleår har båret præg af at vi, som skole, skal finde en retning – et ståsted om man vil. Det er
en lang proces og noget som altid vil være et mål, selv for en skole, i bevægelse. I al bevægelse har man
også brug for et fundament og nogle solide værdier at falde tilbage på – og det er det vi lige så stille
bevæger os hen imod. Det er en hårfin balance, som er spændende at fordybe sig i, sideløbende med at
vi ønsker at skabe den bedste hverdag, med plads til spontanitet og udvikling, for børn og voksne i og
omkring skolen.
I dette skoleår sagde vi også farvel til skolens trivselsmedarbejder og der var et slip på den post i et
par måneder, inden vi 1. januar kunne sige velkommen til skolens nye trivselsmedarbejder, Sanne.
Kunsten i sådan et slip er, at det skal gå mindst muligt ud over børnene og vi må konstatere, at det
lykkes os at løfte i fælles flok og derved mindske usikkerheden og sårbarheden i at stå uden en person
på denne post. Det kan vi dels takke en meget engageret personaleflok for, som virkelig løftede i flok
og så er det også her en stor fordel at vi er et lille sted, hvor vi alle kender børnene godt, så der altid er
flere voksne, de har gode relationer til.
Sommerbrevet her, vil være det sidste for dette skoleår. De månedlige nyhedsbreve er jo et tiltag, der
først er startet i januar. Vi er glade for at vi satte det i værk, da det er en god måde, at få
kommunikeret diverse fælles ting ud til jer på – så vi håber også I er glade for tiltaget – for det
fortsætter også næste år ;-) God læselyst!
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Farvel; Vi siger jo, som bekendt farvel til både Kim og Morten, efter at de begge har været med fra
skolens start. Begge har de bidraget helt enormt til skolens udvikling – dette med engagement og
indlevelse i skolens hverdag. Vi er kede af at måtte sige farvel, men er også stolte over at vi, som skole,
har sat nogle gode ”spor” i dem begge, som de nu kan tage med videre.
Samtidig har vi sagt farvel til Steen, som har været tilkaldevikar på skolen i et par år. Steen ønsker
nu at nyde pensionen fuldt ud. Martin, også tilkaldevikar, er færdiguddannet lærer til sommer og har
fået job på Vojens Ungdomsskole, hvorfor det også bliver et farvel til ham.
Med disse farveller, kan vi heldigvis også byde velkommen til nogle nye ansigter på Holdet:
Mette Landberg Hansen, som er 35 år og bor i Haderslev. Mette har fagene dansk, musik og
kristendom som linjefag. Derudover har Mette en kandidat i pædagogik, som med hendes egne ord
”har fuldendt hendes læreruddannelse helt”. Mette vil i det kommende skoleår have mange timer i 5.
klasse og ligeledes varetage klasselærerfunktionen der. Derudover vil hun varetage dansk i 3. klasse.
Jakob Lassen, som er 26 år og bor i Åbenrå. Jakob har netop færdiggjort sin læreruddannelse og har
linjefagene matematik, idræt og natur/teknik. Jakob skal være klasselærer i 4B og derudover have
matematik i 2. klasse og matematik i 5. klasse. Der bliver også plads til både idræt og Natur/teknik i
Jakobs skema.
Der er også blevet plads til Jannie Dohn, som er uddannet lærer med linjefagene dansk, matematik og
musik. Jannie er ansat i fleksjob, hvorfor hun ikke kan have så mange timer i skemaet. Dog skal hun
have matematik i 6. klasse og musik i 4A og 4B.
Da vi i næste skoleår ligeledes har fået bevilget nogle ekstra timer, kan vi også sige velkommen til
Jesper Meins, som vil varetage nogle støttetimer samt idræt i 2. klasse. Jesper er et rigtig
idrætsmenneske og en ildsjæl i diverse foreningssammenhænge, hvorfor erfaringen med idræt med
børn, er stor.
Sidst, men ikke mindst, har vi fortsat samarbejdet med Solveig Lassen, som har været i jobpraktik
ved os i en længere periode. Solveig indgår nu på en fleks ordning, som gør at hun kan fortsætte ved
os nogle timer om ugen. Solveig varetager administrative opgaver, opgaver på biblioteket og giver
gerne en hjælpende hånd ude i klasserne og vi er glade for at det lykkes at fortsætte samarbejdet.
Grunden til at vi kan ansætte flere end vi siger farvel til er, at der er nogle af personalet, som har
ønsket færre timer fra næste skoleår. Det er kun positivt for et lille sted som vores, da vi på den måde,
kan placere personalet, der hvor det giver mening for børnene.
Tag godt imod de nye ansigter – vi glæder os rigtig meget til at få dem rigtigt ind på Holdet og til at
de skal være en del af Den Nye Friskole.
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Skoleåret 2017/18
	
  

Kommende skoleår vil ikke indeholde så mange nye tiltag, som I hidtil har været vant til. Dermed ikke sagt at
vi ikke er i udvikling, men vi skal gøre det, der lykkes endnu bedre og så bliver skoleåret også et år, hvor vi
skal videre i processen med at skabe retning. At skabe retning kræver tid, men det kræver også nogle interne
processer, som ikke vil kunne ses direkte i hverdagen, men som på sigt vil gøre en forskel i praksis.
De interne processer, handler om at vi på Holdet, skal blive endnu skarpere på vores interne samarbejde og
sparring. Dette ved at observere hinandens undervisning, dele meget mere viden end hidtil, arbejde med
værditemaerne – alt sammen noget, som højner fagligheden, skaber retning og generelt giver et solidt
fundament for at skabe en endnu bedre skole.
Sideløbende vil vi få defineret skolen og få det hele udformet i en forældrefolder.
Af nye tiltag, som I vil se her og nu, vil vi dog fremadrettet opdele vores Globalt udsyn, så de yngste (0.-3.
klasse) har det den ene gang, hvor de store så har læsebånd og gangen efter er det så de ældste, mens 0.-3.
klasse har almindelig læsebånd.
Derudover vil fordybelsesdagene fremover ligge om fredagen – dette af logistiske grunde – de vil foregå på
samme vis, hver anden uge – det er blot ugedagen, som ændres. Fordybelsesdagene vil stadig være med
læring i 1-2 fag, hvorfor en enkelt dag tæller for rigtig meget i det enkelte fags pensum.
Featureugerne for kommende skoleår, bliver med følgende temaer: ”Generationer mødes”, ”MGP/Festival”,
”Innovation”, ”Let’s get active”
Der kommer meget mere info, når vi kommer nærmere de enkelte uger.
Sidst, men ikke mindst, skal vi optimere sidste års nye fag; medborgerskab,
fortælling og valgfag og gøre dem endnu bedre.
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Klasselærerfordeling 2017/18
0. Maibritt Olsen (20 elever)
1. Christina Ejby (12 elever)
2. Henriette Hayton (15 elever)
3. Sussi Sønnichsen (20 elever)
4A: Ivan Gaseb (14 elever)
4B: Jakob Lassen (11 elever)
5. Mette Hansen (15 elever)
6. Søren Jørgensen (22 elever)
	
  

Sommerfest	
  2017	
  	
  
Torsdag	
  den	
  8.	
  juni	
  afholdt	
  vi	
  endnu	
  engang	
  skolens	
  sommerfest	
  for	
  både	
  
nuværende	
  elever	
  og	
  forældre,	
  samt	
  de,	
  der	
  skal	
  starte	
  i	
  0.	
  klasse	
  til	
  august.	
  Trods	
  det	
  
at	
  vejrguderne	
  ikke	
  just	
  var	
  med	
  os,	
  så	
  blev	
  det	
  nogle	
  super	
  hyggelige	
  timer	
  med	
  fuld	
  fart	
  på	
  
aktiviteterne	
  og	
  efterfølgende	
  lækker	
  buffet.	
  	
  
Tak	
  fordi	
  I	
  er	
  så	
  gode	
  til	
  at	
  bakke	
  op	
  omkring	
  vores	
  tiltag	
  –	
  det	
  er	
  jer	
  der	
  gør	
  forskellen!	
  	
  

Arbejdsdag
Traditionen tro, er der også i kommende skoleår, afsat en dato for arbejdsdag. Så sæt et stort
kryds i kalenderen, torsdag den 14. september, klokken 12.00-18.30. (vi er bevidste om at I
er et arbejdende folk, hvorfor man kan støde til i løbet af dagen) Dagen bliver arrangeret i
forbindelse med en featureuge, hvorfor der kan blive tale om noget åbent hus i forbindelse
med dagen. Nærmere info om dette, når vi kommer tættere på. Men helt sikkert er det, at der
bliver arbejdsdag og at personalet også vil deltage denne dag. Altså en kærkommen lejlighed
til at være sammen med Holdet på en anden måde og til at gøre en forskel med forskellige
arbejd/udviklings-projekter på vores skole. Som sidste år, slutter vi af med fælles spisning
klokken ca. 18.30.
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Første skoledag – den 13. august 2017
Traditionen tro, holder vi første skoledag en søndag. Dette fordi første skoledag
skal være en fest, hvor hele familien har mulighed for at deltage, uden
nødvendigvis at skulle tage fri fra arbejde (selvom vi ved at nogle af jer også
arbejder weekender)
Det skal være en fest, hvor vi fejrer et nyt skoleårs begyndelse, vi fejrer skolens fødselsdag
(denne gang 4 års fødselsdag!) og ikke mindst fejrer vi at for 20 elever, er det deres første skoledag i livet.
I år starter vi søndag den 13. august. Vi mødes i skolegården klokken 10, hvor vi, traditionen tro, synger 0.
klasse godt ind i klassen. Derefter er der undervisning/opstart for alle klasser, mens I forældre, kan hygge
og snakke. Klokken ca. 11.30 er der en fælles aktivitet, inden vi omkring klokken 12, ønsker hinanden en
god søndag og på gensyn næste morgen.
Støtteforeningen sørger igen for lækre pølser på grillen og tilhørende drikkevarer, til billige penge.
Vi glæder os til at se jer denne dejlige dag J

Lærerfri dag i skoleåret 2017/18
Den lærerfrie dag kommer dette skoleår til at ligge
fredag den 2. marts. Det betyder, at denne dag
skal I som forældre, overtage undervisningen eller
der skal findes anden pasning. På forældremødet i
august, skal den behandles i de enkelte klasser.
Det har tidligere været sjove og anderledes dage
for børnene, hvor der har været forskellige forældrearrangerede aktiviteter så som agility, cafebesøg, biblioteksbesøg,
pizzabagning, cykeltur til stranden, cykelringridning, besøg på malevirksomhed etc. Så
bestemt også en dag, som børnene glæder sig til J
Årsagen til, at den ligger på en samlet dag er, at vi som personale har et stort ønske om at
tage på pædagogisk weekend og det er simpelthen et for stort indhak i økonomien hvis det
skal foregår lørdag-søndag. Derudover vil det også være dyrt, hvis alt personale blot holdt
en ekstra fridag i løbet af året, da det bliver til mange dage, hvor klasserne skal bemandes af
vikarer.
Vi håber derfor at I bakker op om denne dag, da det også er med til at skabe en bedre skole
for jer og jeres børn.

FORÆLDREMØDE
Allerede tirsdag den 22. august, holder vi årets første forældremøde. Dette, så de
nye lærere, kan møde jer hurtigt efter start og så 6. klasse kan nå at mødes inden
de drager på lejrskole i uge 35!!! Nærmere info følger, når vi er tilbage efter
sommerferien J
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Årskalender for skoleåret 2017/18 (de datoer, som vi allerede kender og med forbehold for ændringer)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
	
  
	
  	
  

13. august 2017, klokken 10-12: Første skoledag
22. august 2017, klokken 17-19, forældremøde
Uge 37: Featureuge ”Let’s get active”
14. september 2017, klokken 12-18.30: arbejdsdag
13. oktober 2017, Skolernes motionsdag
uge 42: efterårsferie (SFO åbent ved mere end 5 tilmeldte børn)
Uge 46: Featureuge ”Generationer mødes”
Skole-hjem samtaler i efteråret – datoer kommer senere
21/12-2/1: juleferie (22/12, 27/12, 28/12, 29/12 + 2/1 har SFO åbent ved mere end 5 tilmeldte
børn)
25/1 2018: skolefest
Uge 6: featureuge ”innovation”
uge 7: vinterferie (SFO åbent ved mere end 5 tilmeldte børn)
2/3: Lærerfri dag (pædagogisk weekend for personalet)
uge 13: påskeferie (SFO åbent ved mere end 5 tilmeldte børn)
uge 18/19: featureuge ”MGP/Festival”
8/5: Sommerfestival klokken 12-ca. 18
4+5/6: Grundlovsferie
29/6 2018: Alle går på sommerferie
uge 27/28/29/30: sommerferie – SFO lukket
	
  

I	
  ønskes	
  alle	
  en	
  fantastisk	
  
sommerferie	
  –	
  vi	
  ses	
  til	
  august!	
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  Holdet	
  på	
  Den	
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