Nyhedsbrev Den Nye Friskole – skoleåret 2018/19

August nyt
Indledning:
Vi må erkende at nyhedsbrevene er kommet lidt for sporadisk ud i sidste skoleår – og når de
så har været udfærdiget, så har de været virkelig lange at komme igennem. Derfor har vi nu
denne (lidt mere kedelige) udgave, som så kommer ud omkring den sidste hverdag i hver
måned.
Vi er godt i gang med det nye skoleår og som altid, fandt børn og voksne hurtigt ind i den
vante og trygge ramme, som er på skolen. De nye elever i 0. Klasse, færdes som har de aldrig
været andre steder – så alt er vist som det skal være J
Siden sidst:
Første skoledag/skolens fødselsdag: Som I ved, så startede vi jo året op søndag den 12/8, hvor
vi både fejrede første skoledag samt skolens 5 års fødselsdag. Første del bar præg af det
velkendte, hvor vi overordnet gjorde ”som vi plejer”, det er altid en rar måde at starte
skoleåret på.
Fødselsdagsdelen var planlagt efter at skulle være et miks af det formelle i at kunne fejre 5 års
fødselsdag, hvor taler osv. hører sig til, sammen med ønsket om en uhøjtidelig fest. Efter en
intern evaluering er vi herfra enige om, at det var en god fødselsdag, men der er steder, hvor
vi kunne have ønsket at vi var gået mere ”all in” i det med at gøre det tydeligt at det faktisk var
en fødselsdagsfest. Vi kan ikke gøre den del om, men vi kan komme stærkt igen om 5 år J
Forældremøde: I går, torsdag, afholdt vi det første af skoleårets 2 forældremøder. Tak for det
store fremmøde, både i klasserne og til det fælles oplæg omkring mobning.
Den Nye Friskoles Klub: Vi har nu startet Den Nye Klub op. 20 børn fra 4.-6. Klasse er meldt til
og de første gange er blev brugt til spil, stratego, hygge og parkour. Hver uge vil der være 2
ansvarlige voksne og der vi blive planlagt forskellige aktiviteter, som meldes ud om
mandagen. Man kan stadig nå at melde sit barn til klub – kontakt blot kontoret.
Kor: Endnu et nyt tiltag på skolen er kor. Mette og Marie er tovholderne og der er kommet
både opslag og sedler ud, så børnene kan melde sig til. Vi håber at det er et tiltag, som
fremadrettet vil blive en fast del af skolens tilbud.
Skoletrøjer: Alle bestillinger er nu gjort op og afleveret ved Davidsen, som står for leveringen.
Om ca. 14 dage burde de være klar til at blive udleveret.

Hvad kan vi se frem til:
Refleksionsuger: De af jer, som deltog i det fælles oplæg på forældremødet, kunne høre Sanne
fortælle om refleksionsugerne, som vil være en del af skolen i dette skoleår.
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Det er som et led i vores evige fokus på trivslen i klasserne, at vi i år vælger at sætte ind med
et nyt tiltag, refleksionsuger. Det betyder at der er uger, hvor de enkelte undervisere har fokus
på hinandens undervisning. Det både for den enkeltes udvikling, men i høj grad også for at
højne det enkelte barns trivsel og for at øge klassens trivsel som helhed. Det er blot en
information til jer – og så undres I ikke hvis jeres børn kommer hjem og siger at der nogle
gange sidder flere voksne i klasserne, som ”bare” observerer – det er med god grund J

Personaleændringer:
Fra mandag den 3. September byder vi velkommen til Kristina O. Jørgensen. Kristina er ansat
som pædagogmedhjælper i et foreløbigt vikariat frem til 31/12. Kristina vil have timer i SFO
samt være med i enkelte klasser som ekstra ressource. Tag godt imod hende J

Derudover ændres der lidt i bemandingen i morgen SFO. Solveig, som har været ansat i
fleksjob ved os i over et år nu, vil fremover åbne morgen SFO om fredagen.

Næste måneds kalender:
Uge 36: skolefoto. Chris har skrevet ud til jer alle.
Uge 37: Featureuge under emnet ”Teambuilding”. Flere informationer kommer ud, når ugen
er på plads – men vi lover på en sjov uge med masser af samarbejde på programmet.
Tirsdag den 11. September kl. 14.00-20.00: Arbejdsdag, hvor personalet deltager. Husk at
tilmelde jer på forældreintra under arrangementer.
Tirsdag den 25. September: Skolens tilsynsførende aflægger første tilsynsbesøg på skolen.
25.-27. September: Budgetseminar. I vil derfor kunne møde et tomt kontor på visse tider af
dagen i den uge.

Mange hilsner fra Søren og Vivi

