
Sommerbrev     Juni 2016 

Skoleårets slutning nærmer sig. Eksamen er vel overstået, vi er i den sidste uge før 

sommerferien og lige om lidt ringer det ud til sommerferie. Vi glæder os alle til solen 

og varmen, som forhåbentlig kommer, til friheden, de dejlige lange lyse aftener og til 

at sove længe.  

Det har været et godt skoleår. Vi har pr. 5. september registret 181 elever og her i 

foråret har vi haft en strøm af nye elever, der ønsker at gå på vores friskole, flest i 

de små klasser, og det er vi jo glade for, for det sikrer skolens elevtal mange år 

fremover. Det ser ud til, at vi bliver 192 elever i det næste skoleår, og det er rigtig 

dejligt. Næste år er der 22 elever i 0. klasse, 22 i 1. klasse, 19 i 2. klasse, 21 i 3. 

klasse, 18 elever i 4. klasse, 22 i 5. klasse, 15 i 6. klasse, 20 i 7. klasse, 16 i 8. klasse 

og 17 i 9. klasse. 

På personalefronten er der ingen udskiftninger i år, dog har vi fået et nyt ansigt, 

nemlig Kim vores nye pedel, men ham har I nok allerede mødt.  

Midt i maj måned startede Kim Hoffmann, vores nye pedel, og han har været en stor 

gevinst for skolen. I slutningen af maj havde vi arbejdsweekend, og Kim havde godt 

styr på arbejdsopgaverne sammen med Julie og Lars. Der blev lavet rigtig mange ting, 

og forældrene gjorde en stor indsats. I det nye skole år skal Kim være med i nogle af 

de kreative fag, og han skal også have en morgenvagt i SFOen. 

Vi afskaffede valgfag for de store i 15/16 og indførte et nyt fag- ILD-faget. ILD 

står for Innovation, Læring og Design. Det har været en stor succes. Eleverne er 

blevet rigtig gode til at arbejde selvstændige og dygtige til at fremlægge deres 

projekter, så det er et fag, som ikke mere er et forsøg. Vi ser selvstændige og 

selvsikre elever, der ikke er bange for at stå op for sig selv. Det er meget dejligt. 

I foråret flyttede Støtteforeningens loppemarked fra laden i Lavensby til gågaden i 

Nordborg, og butikken kom til at hedder 1000-ting. Placeringen midt på hovedgaden 

er rigtig god og giver friskolen en god og synlig plads i bybilledet. Vi håber I kigger 

forbi, både for at købe og aflevere ting, I ikke mere bruger. 

Husk at kigge efter glemte sager i aulaen, Lars lægger frem på bordet i aulaen, som 

han plejer. 



På onsdag holder vi dimission for de 12 elever i 9. klasse. De har arbejdet rigtig godt 

hele året og har også klaret sig meget fint til eksamen, så dem kan vi godt være 

bekendt at lukke ud til videre uddannelse. Vi glæder os til at fejre dem med god mad 

lavet af Birgitte og 8. klasse. Det skal nok blive en dejlig aften og lidt trist, for vi 

skal jo også sige farvel til dem. 

Det kommende skoleår 

Vi starter igen efter sommerferien søndag den 7. august kl. 14 til 15.30. Husk at tage 

kager med. Jeg regner med, at I aftaler med klasselærerne, hvem der tager med.  

Klasselærerne til næste år: 

0. klasse  Annemette 

1. klasse Rikke 

2. klasse Finn 

3. klasse Lena 

4. klasse Majbrit 

5. klasse Lis 

6. klasse  Mogens 

7. klasse  Lise 

8. klasse Mette 

9. klasse  Birgitte 

Specialundervisningen bliver lidt anderledes næste år, idet vi har sat nogle faste 

lærere til at have timer, så de kan tage børnene ud efter elevernes behov. I 1. klasse 

er det Annemette, i 2., 3. og 4. klasse Rikke, i 5. og 6. klasse er det Majbrit og i 7., 8. 

og 9. klasse er det Birgitte.  

7., 8. og 9. klasse skal arbejde frem mod en ny eksamensform i fysik, kemi, geografi 

og biologi, derfor har vi lavet en naturfagsdag om ugen, hvor de tre klasser har 

naturfag i alle timerne. Det betyder, at vi kan arbejde på kryds og tværs af 

naturfagene, lærerne og emnerne. Vi tror, det bliver rigtig godt. På sigt vil eleverne 



få den samme eksamensform også for kulturfagene, historie, kristendom og 

samfundsfag, så også her vil vi tilstræbe samarbejdet. 

Allerede i uge 34 skal vi have emneuge. Emnet er Grænser. Vi vil i klasserne arbejde 

på forskellige former for grænser – dem findes der jo mange af, så indgangsvinklerne 

til emnet bliver meget forskellige. Da det ikke er lykkedes for os at finde en skole, 

som vil bytte skole, så vi kan komme på lejrskole, vil vi om torsdagen i uge 34 tage på 

forskellige udflugter, og når vi kommer tilbage torsdag eftermiddag, vil vi spise 

sammen og overnatte på skolen til fredag. Vi arbejder stadig meget på at finde en 

skole som i august/september 2017 vil bytte skole med os. Vi har været i kontakt med 

en skole på Fyn, men de vil af sted om foråret mellem skriftlig og mundtlig eksamen, 

og det, synes vi passer, dårligt. 

Ellers er der vist bare tilbage at sige jer alle sammen tak for samarbejdet i året der 

gik. Tak for tilliden, tak for lån af børnene, tak for jeres arbejdsindsats på skolen og 

hav en rigtig god sommer.  

Vi glæder os til at se jer alle efter sommerferien. 

Anne Grethe 

 

PS Husk Støtteforeningens sommerfest den 3. september 2016 


