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Sommerbrev 

 

Hej med jer 

Et skoleår er nu slut, og børnene er taget på en velfortjent ferie. I denne mail finder I oversigt over 

klasselærerne og de nye skoleskemaer. I får også lige rengøringslisterne endnu engang. 

 

Skoleåret 19/20 har været noget af et år. Det vil nok mest blive husket for Covid-19/Corona, men der 

er nu også sket meget andet spændende her på stedet. Vi har haft en fantastisk emneuge ”Ånden og 

hånden”, hvor børnenes kreative sider fik rig mulighed for at udfolde sig. Vi har optrådt til 

Kulturmødet, hvilket vi gerne så som en ny tradition. Desværre, bliver Kulturmødet ikke afholdt i et 

format, hvor vi kan deltage i år.  

De mindste og de største har spillet teater/musical, og det gjorde de bare rigtig flot. Det er dejligt at 

se, hvordan børnene går til opgaven med at fremføre et teaterstykke med stort engagement og iver.  

 

Lejrturene  

Desværre, så måtte vi se os nødsaget til at aflyse lejrturene i år. Det var hårdt for børnene, og særligt 

Steen som måtte vinke farvel til både Berlin og Aarhus ”Das war Schlecht” og Steen kæmpede for at 

gennemføre turene. Vi har talt om at holde lejrture efter sommerferien, men vi er blevet enige om, at 

det stadig er meget usikkert og for risikabelt økonomisk, at bestille noget på nuværende tidspunkt. 

Det har ikke været muligt at hente alle de penge, som har været betalt i forbindelse med lejrturene i 

foråret. Vi er selvfølgelig opmærksomme på, at I betaler til lejrkontoen automatisk og årets aflyste 

lejrture er noget skolen skal dække og ikke lejrkontoen.  

 

Generalforsamlingen 

På en dejlig solskinstorsdag, og med lidt ekstra afstand til hinanden, fik vi endelig afholdt årets 

generalforsamling. Det blev en lille en af slagsen, men så har vi også prøvet det ;-) Tak til alle 

fremmødte og tak for jeres bidrag i afstemning og valg. I bestyrelsen siger vi velkommen Britt 

Jensen, Camilla Eisenreich Therkelsen og Allan Rimmer og tak for indsatsen til Anni Vester, Maja 

Enoksen Kjærgaard og Sarah Poulsen. 

Både bestyrelsesformanden og jeg aflagde beretning, som bød på fine beretninger fra hverdagen, et 

tilbageblik på de teaterstykker der nåede at blive til inden nedlukningen, men selvfølgelig 

uundgåeligt en snak om Corona – før, under og efter. Det har for alle været en tid med behov for stor 

omstillingsparathed fra både børn og voksne. Der blev udtrykt stor tak for indsatsen til alle.  

Skolens økonomi blev desværre også et større samtaleemne, da det ikke er et regnskab vi er særligt 

stolte af. Det får betydning i flere retninger, men bl.a. i forhold til nybyggeri af børnehave – som 

uheldigvis må vente.   

På generalforsamlingen skulle vi også behandle bestyrelsens forslag i forhold til rengøring. Efter 

gentagne ønsker fra forældre, var der opstillet to muligheder for betaling/økonomisk konsekvens for 

udeblivelse.  

Forslaget vedr. en økonomisk konsekvens, hvis man uden aftale udebliver fra rengøring på skolen, 

blev vedtaget ved afstemning. Der kommer mere info senere.  
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Forældrebetaling 

På generalforsamlingen meldte vi ud, at vi sætter forældrebetalingen op både i Fribørnehuset, SFO 

og skole. Vi har kigget på priserne hos de andre friskoler, samt de kommunale daginstitutionstilbud, 

og vi kunne konstatere, at vi lå en del under de andres prisniveau. Som tidligere nævnt, så er 

økonomien heller ikke, hvor den skal være, og derfor sætter vi priserne lidt op. Der vil blive 

øremærket en pulje penge, som bestyrelsen kan bruge til at hjælpe økonomisk trængte familier.  

De nye priser træder i kraft fra 1. august 2020.  

• 950 kr. Skolepenge for barn 1  

• 200 kr. Skolepenge for barn 2   

• 850 kr. SFO fuld tid  

• 350 kr. Bus SFO 

• 2295 kr. pr. børnehavebarn  

• 2850 pr. vuggestuebarn  
 

Første skoledag 

Vi starter op efter ferien tirsdag d. 11. august kl. 7.55. Vi regner på nuværende tidspunkt med at vi 

kan afholde morgensang i fællessalen, så det vil dagen starte med, hvis ikke sundhedsstyrelsen 

ændrer på deres retningslinjer. Forældre er meget velkomne til at deltage og efter morgensang går 

børnene ud i klasserne, mens forældre kan få en kop kaffe og en bid brød.  

 

Efter sommerferien skal vi byde velkommen til Lone Johannesen, som skal være vikar på skolen 

frem til sommeren 2021.  Lone skal primært undervise i matematik og alle de naturfaglige fag, 

hvilken hun har stor erfaring med, da hun kommer med mange års undervisningserfaring fra 

efterskoleverdenen. Vi skal desværre sige farvel til Christopher, som har været årspraktikant her på 

stedet. Christopher kom fra den Frie læreruddannelse i Ollerup, hvor man bruger et helt år i praktik. 

Vi har været glade for at lære ham at kende, og vi ønsker ham alt det bedste i fremtiden. Blandt 

eleverne skal vi også vinke farvel til en flok. Det er vi selvfølgelig kede af, men vi ønsker dem god 

vind og held og lykke på deres nye skoler.  

 

Nye klasselærere:  
Børnehaveklassen – Malene  
1. klasse – Bente  
2. klasse – Ingrid  
3. klasse – Lone  
4. klasse – Lanther 
5. klasse – Karen 
6. klasse – Klaus 
7. – 8. klasse – Steen  
9. klasse – Allan  
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Rengøring 
Der er vedhæftet en midlertidig rengøringsliste samt hovedrengøringsskemaer.  
 

 

 

 

Mvh Simon  
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