
 

 

Forårsbrev marts 2017 

Solen er ved at få magt igen, og hvor er det 

dog dejligt. Foråret kommer, nu er dagen 

næsten længere end natten.  

I januar fyldte vores friskole 14 år, det er 

svært at forstå, hvor tiden er blevet af. Vi 

fejrede med lagkage, flaghejsning og en lille sang i dagens anledning, og jeg fortalte 

lidt om, hvordan det havde været at bo i pavillonerne, den gang vi startede. Vores 

udfordring er nu at vedligeholde skolen så den fortsat kan se pæn, ren og nogenlunde 

ny ud.  

Siden den 1. december har det været Servisyd, der har stået for rengøringen, men vi 

syntes ikke helt de levede op til den standard, vi var vant til, så derfor blev 

bestyrelsen og ledelsen enige om at stoppe samarbejdet med dem pr. 31. marts. I 

stedet har vi ansat Elena Peters, som begynder i en 30 timers stilling den 3. april. Det 

vil sige, at der stadig ingen forældrerengøring er på nuværende tidspunkt, om det 

kommer tilbage vil tiden og økonomien vise. 

Her i foråret har vi på forsøgsbasis startet en eftermiddagsklub for 4., 5. og 6. 

klasses elever. De mødes 2 gange om ugen og laver forskellige spændende, sjove og 

kreative ting sammen. Eleverne er selv med til at bestemme, hvad de vil lave. Forsøget 

ser ud til at være en succes, og vi håber at kunne fortsætte efter sommerferien fra 

1. september. De kommende 3 klasser vil inden sommerferien få en forespørgsel med 

hjem, så vi kan se, om behovet er til stede. 

Lige før jul købte skolen aktive tavler til alle klasseværelser og de gamle kridttavler 

blev pillet ned. Nu er lærerne kommet godt i gang med at bruge dem, og vi har stor 

fokus på alle de muligheder, det giver. 

Den 10. og 11. marts havde vi pædagogiske dage, hvor personalet var samlet fredag 

eftermiddag og lørdag, for at diskutere skolens indlæringsmål, de aktive tavlers 

muligheder og indlæringen i forhold til googlegenerationen, som vore børn kaldes i 
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denne tid. Det var et par spændende dage, hvor vi havde tid til at løfte os lidt op over 

dagligdagen, dele tanker med hinanden og få lidt ny inspiration. Vi havde om lørdagen 

besøg af Ken Dolva, cand.pæd. i didaktik og friskolelærer. Han fortalte om: 

Informationskompetence med fokus på nettet og mulige handlingsaktiviteter. 

Vi har besluttet at købe nye møbler til 7., 8. og 9. klasser. Nye stole med hjul og nye 

borde. Møblerne er bestilt, og vi glæder os til at overraske eleverne. Derudover er 

det tid til at få et nyt klassesæt af computere til 0.-6. klasse. Vi arbejder på sagen 

og håber indenfor den nærmeste fremtid at få fundet de rigtige. Tommy, vore IT-

mand er sat på sagen, han skal også skaffe endnu et klassesæt Ipads til de små.  

Lige rundt om hjørnet venter skolefesten med 6. klasses skolekomedie. De øver, så de 

er helt grønne i hovedet, og vi glæder os alle til at se stykket, som hedder: Klokkeren 

fra Notre Dame. Temaet for de smås fest, 0.-5. kl., er ”galla” og for de store hedder 

det” rave”. Det bliver spændende. 

Efter skolefesten og påskeferien kommer generalforsamlingen, som er den 26. april. 

Vi håber at se rigtig mange i år. Vores tilsynsførende gennem mange år, Arne 

Petersen, må på grund af nye regler ikke genvælges, så vi skal finde en ny. I følge de 

nye regler kan en tilsynsførende kun være på en skole i maks. 4 år, og personen skal 

være certificeret. Bestyrelsen er i fuld gang med at finde en ny. 

Ja, og så er vi jo næsten fremme ved den 1. maj, hvor de nye spirer skal begynde. 

Helle, Annemette, Gitte, Katharina og Kim er i fuld gang med brobygningen fra 

børnehaverne, og vi glæder os helt vildt til at tage imod dem. 

Den 2. maj starter skriftlig eksamen, og fra den 29. maj truer den mundtlige 

eksamen. På nuværende tidspunkt ved eleverne i 9. klasse, at de skal op i naturfag, 

engelsk og dansk mundtligt- de sidste fag afsløres først den 24. april. Det bliver 

spændende, om de bliver glade for udtræksfagene.  

I april måned har Sønderborg Kommune arrangeret en April Festival. I den 

forbindelse vil der være rigtig mange teaterforestillinger i Sønderborg Kommune. 

Her på Friskolen skal der også være forskellige forestillinger. Det kommer til at 

foregå i uge 17. Vi skriver mere om det, når vi ved det endeligt. 

Efter sommerferien er der planlagt skolebyt med Kassebølle Friskole på Langeland. 

Datoen er sat til den 5. til 8. september, og i øjeblikke er vi ved at planlægge et 



besøg derovre, for at have mulighed for at komme videre med planerne. Vi regner 

med, at både 0. kl. og 1. klasse skal med. Vi har fået tilsagn fra 4 forældre, som 

ønsker at være med og der kan muligvis være plads til at par stykker mere, hvis nogen 

er interesserede. Vi har nogle overvejelser mht. til transporten derover og udflugter, 

men I skal nok få meget mere info hen ad vejen. 

I vores 8. klasse er der rigtig mange som ønsker at komme på efterskole i 9. klasse, vi 

har derfor rigtig god plads i 9. klasse til det kommende skoleår, så skulle I høre om 

nogen, som kunne have godt af et skoleskift, så send dem herhen.  

Udover pladser i den kommende 9. klasse har vi pladser i nuværende 2., 4., og 6.  

klasse. 

Påskeferien kommer lige om lidt. SFOen er åben mandag den 10. april og tirsdag 11. 

april for tilmeldte børn, og så vil jeg lige fortælle, at den sidste skoledag før 

sommerferien er den 23. juni og den første skoledag efter sommerferien er søndag 

den 13. august. SFOen er åben i uge 26, 27 og 32. Sommerferien er i år på 7 uger, 

fordi det skal passe med, at skoleårene er 200 dage. 

Jeg vil ønske jer alle sammen et rigtig dejligt forår. Håber solen snart tager over og 

giver os alle lys, varme og glæde. 

Anne Grethe 
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