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November nyt
Siden sidst:
Teater-uger I ugerne 47 og 48 afholdt vi igen featureuge med teater som omdrejningspunkt.
Vi satte os som mål at få skabt et stykke, der havde Kim Larsen som omdrejningspunkt. Både
var det aktuelt og vi fulgte dermed kølvandet på alle andre, som efter hans død ville hylde
vores store danske sangskriver, men det var også en spændende måde at åbne op for at skabe
noget, der kunne indeholde noget forskelligt. Vi er rigtig glade for resultatet, som både
indeholdt sang, kuriøse indslag og et lille twist af en kommentar til samfundet omkring os – på
den vis tror vi ikke Kim Larsen ville være utilfreds.

Kommende 0. klasse Vi har i november haft besøg af kommende nye elever/forældre til
rundvisning på skolen, og har som det ser ud nu 14 elever opskrevet til skolestart 2019. Det
er dejligt at der er tilsøgning til skolen, og der kan stadig komme flere til. Hvis man kender
familier der skal tænke skolestart, så er der stadig plads til flere i klassen, og man kan
selvfølgelig gøre opmærksom på vores skole.

Sproget Den Nye Friskole er, som det er i det generelle samfund, også et sted, hvor vi kan
møde forskellighed, stilles over for udfordringer og skulle mødes om en konsensus.
En af de ting der alle steder kan skabe debat, det er vores sprog og dets udvikling. Vi kan
forestille os at der er nogle, der fx kan erindre Anne-Grethe Bjarup Riis i ophedet debat med
dansk rap som helhed omkring netop dette emne. Dette skisma mellem sproget udvikling,
børn og unges afprøvning af de normer og grænser der stilles for dem, er noget vi også
oplever i skolen, og skal være klar i vores værdier på. Børn/unge har altid, vil altid og skal
altid på et tidspunkt bevæge sig i grænselandet mellem de retningslinjer voksne udstiller. Det
er naturligt. Hvis vi flytter grænserne og accepterer et sprog, der kan tilsidesætte den iboende
anderkendelse og respekt for hinanden, fx med et argument som ”det er jo sådan de taler i
dag”, så flytter vi dermed også den norm, som det er naturligt for børn at udfordre. Med andre
ord, vi flytter også grænsen for hvad der er acceptabelt at sige. Derfor skal sproget på Den Nye
Friskole være båret af respekt og imødekommelse af hinanden. Vi hilser på hinanden og vi
kommunikerer med respekt for hinanden. Dette er vigtigt hos os, og dette må vi til tider også
handle på, når vores værdier overskrides. Vi kan ikke sætte retningslinjerne på de andre
arenaer vores børn befinder sig på, men kan håbe at de kan overføre noget. Det er dannelse.
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Juleklippedag Fredag d. 30 havde vi besøg af en masse bedsteforældre (og forældre), og det
var en god dag, hvor børn faktisk kunne gå til og fra det sted de havde lyst J . Der var
juleværksteder 5 steder, og der var en konstant god og hyggelig stemning – ikke mindst i køen
til Pias hjemmelavede æbleskiver.

Hvad kan vi se frem til:
Bedsteforældre bingo i SFO d. 13. december er der bedsteforældre bingo i SFO.
Juleafslutning Torsdag d. 20/12 holder vi sidste skoledag/juleafslutning. Kl. 10 tager vi i Sdr.
Vilstrup kirke. Man er velkommen til at deltage i kirken.
JuleSFO: Der var 6 tilmeldinger til SFO d. 21/12 og d. 2/1-2109, derfor er der jule SFO for de
tilmeldte på disse datoer

Elevændringer:
I uge 50 og 51 får 3. klasse besøg af en pige.

Næste måneds kalender:
13. december 2018: Bedsteforældrebingo (der kommer separat skrivelse ud)
20. december 2018: Juleafslutning (der kommer separat skrivelse ud)
Juleferie SFO 21/12-2018 og 02/01-2019 (For de tilmeldte i tidsrummet)
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Mange hilsner fra Vivi og Søren

