Sommerbrev juni 2015

Så er der igen gået et helt skoleår, og vi skal alle sammen holde sommerferie, forhåbentlig med
gode minder om det skoleår, der nu er forbi.
Hvis jeg kigger lidt tilbage, så synes jeg at vi har haft et rigtig godt skoleår. F.eks. har vi haft nogle
gode temauger, hvor vi har haft en god blanding af kreativitet, fællesskab og faglighed.
Vores lejrtur var fin med dejligt vejr og masser af glade børn. I år var vi i Gjerrild på
Fjeldholmlejren.
Teaterstykket til skolefesten var igen i år et højdepunkt for mig.
I det hele taget synes jeg, at vi kan se tilbage på et skoleår fyldt med lærdom og glade børn, også til
hverdag.
Vi startede faktisk skoleåret med lidt mere uro i nogle klasser, end vi er vant til. Det skal ikke være
nogen hemmelighed, at det kom som en overraskelse for os, at det kunne ramme vores lille friskole.
Det var måske meget sundt for os at opdage, at harmoni og fællesskab ikke kommer af sig selv, det
skal der hele tiden arbejdes for. Når jeg ser tilbage, er jeg glad for, at både børn og voksne gjorde
deres bedste for at få os tilbage på sporet og genoprette harmonien.
En del af forklaringen er nok, at vi hvert år bytter lidt rundt på eleverne, så der kommer nye
grupper. Det er en del af vores grund DNA, at vi skal samlæse klasser, og det er jeg også en stor
tilhænger af, da det giver nogle gode pædagogiske muligheder. Vi har selvfølgelig lært, at vi skal
være meget skarpe til at skabe sammenhold i og på tværs af grupper, og det vil vi være fremover.
Skoledagen har også været lidt længere end de foregående år, da vi ligesom folkeskolen har udvidet
skoledagen. Vi er som friskole ikke forpligtet på folkesolereformen, så vi har valgt det ud, som vi
synes passer til vores skole.
Modulet med BKT (Bevægelse, Koncentration og Trivsel) og læsebånd er nu helt implementeret i
vores skoledag, og vi er helt tilfredse med den måde det kører på. Vi har i forvejen rigeligt med
bevægelse i vores undervisning, og vi har derfor ikke behov for at lave meget lange skoledage for at
leve op til målene for undervisningen.
Vi har også i år investeret i en del nye computere og Ipads. Den del af undervisningen skal også
bare være i orden, så vi har fundet lidt penge til at få opdateret vores udstyr, så det bare virker godt.
Vi har også fået gennemgået og udskiftet vores udstyr til det digitale netværk, hvilket er en stor
lettelse i dagligdagen.
Den helt store nyhed lige nu er selvfølgelig, at vi er blevet enige med Syddjurs Kommune om at vi
overtager bygningerne og grunden fra den 1/ 7-2015 til en meget fornuftig pris. Det betyder rigtig
meget for vores muligheder med bygningerne fremover, så det er vi meget glade for.

Det har også været et godt år for SFOen og Klubben. Der er ved at være en række gode traditioner i
SFOen: markedsdag, bedsteforældredag, fastelavn og kaffedage. Altsammen velbesøgte og gode
arrangementer.
Klubben er blevet væsentligt forbedret af nogle gode folk fra NOA. Der er blevet vældig
hyggeligtmed sofa, TV og computere. Det er tydeligt, at børnene er blevet meget gladere for at
bruge klubben, så mange tak for det.
Ingen friskole uden opbakning.
Vi skal takke alle forældre, lokalsamfundet og endelig vores fantastiske støtteforening for jeres
flotte opbakning til vores dejlige lille friskole. Det er uundværligt med jeres opbakning, der ville
simpelthen ikke være nogen friskole, hvis vi ikke havde jer.
Jeg vil gerne personligt takke personalet og bestyrelsen for jeres gode arbejde i løbet af året. Det har
været en stor fornøjelse at arbejde sammen med jer og opleve, hvor meget I vil den her skole, og
hvilket stort arbejde I har lagt i at lave en god skole for vores børn.
Næste skoleår
SFOen starter op igen mandag den 27. juli, og den første skoledag er mandag den 10. august kl.
8.00 – 13.10.
I er alle meget velkommen til at deltage i den første skoledag.
Den første skoledag vil bestyrelsen også invitere til et lille arrangement med lidt mad og drikke, og
hvor borgmesteren vil komme og fejre sammen med os, at vi overtager bygningerne.
Der bliver som nævnt i ugebrevet en klasse mere end i år, og der vil være en del samlæsning
mellem de forskellige grupper.
Bl.a. skal Rød og Gul have nogle rigtig spændende matematiktimer sammen, og Blå og Grøn skal
arbejde sammen i en del dansk, matematik og engelsk timer.
Der vil stadigvæk være rigeligt med tid til hvert enkelt barn, da vi sørger for at være to voksne så
meget som muligt.
Der bliver lidt forandringer på personalesiden. Maria R. har fået et nyt job på en anden friskole, og
Dorthe kommer tilbage fra barselsorlov.
I SFOen rejser Magnus ud i den store verden, og vi har i stedet ansat Roald Jensen til SFOen og
nogle støttetimer i skolen.
Vi takker Magnus og Maria meget for deres indsats og ønsker held og lykke fremover.

Forældremøder
Der bliver afholdt forældremøder i uge 38 og 39. Lærerne indkalder selv.
Lærerne lægger også selv 1 forældrekonsultation i efteråret og 1 i foråret.
Bestyrelsen har arrangeret et spændende foredrag med John Aasted Halse, det bliver den 1.
september. Alle opfordres til at se kalenderen på hjemmesiden.
SFO
Vi kan også se frem til nogle gode arrangementer i SFOen næste år, så hold godt øje med, hvornår
der er kaffedag, bedsteforældredag og markedsdag mm. i kalenderen.
Lukkedage
Vi vil igen prøve at lægge lukkedagene næste år, så de generer mindst muligt. Der var ikke så
mange børn i dagene op til påske, så vi vil holde lukket de dage, og så til gengæld holde åbent i uge
27, så der kun er lukket 3 uger i sommerferien. Vi håber det er bedre for forældre og børn.

I kan se de fleste arrangementer i den kalender, som er med sommerbrevet, ellers følg med i
ugebrevet, på hjemmesiden eller kig forbi facebook.
Til slut vil jeg på vegne af personale og bestyrelse ønske alle en rigtig god sommer og velkommen
til et nyt skoleår den 10. august.

Venlig hilsen
Jørgen

