Inden I går på sommerferie er det vigtigt at få tømt børnenes garderober
og gennemgå knagerne ved fysikgangen – her hænger glemte ting en
måneds tid, før det bliver smidt ud eller leveret til genbrug.

friskolen@ojf.dk

HUSK AT TJEKKE FOR GLEMTE SAGER



Tirsdag den 14. august åbner vi dørene op for et nyt og spændende
skoleår. Vi starter med fælles morgensang kl. 9 på plænen ved
flagstangen. Herefter serveres kaffe og brød til alle forældre, som har tid
og lyst til at komme og starte skoleåret op sammen med os. Første
skoledag er en klasselærerdag, hvor børnene bl.a. får udleveret skema og
skolebøger. Eleverne får fri kl. 12.30 denne første dag.
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I den forgangne måned har vi taget afsked med Mads fra 7. klasse, der er
flyttet til Nordmorsskolen og vi har budt velkomen til Christian
Bennedsgaard Laursen, der er startet i 3. klasse. Samtidigt skal vi her ved
skoleårets afslutning tage afsked Frederik Ralf fra 8. som skal på
efterskole og med en hel fantastisk 9. årgang, der nu flyvefærdige forlader
reden og indtager livet. Vi ønsker alle eleverne held og lykke fremover og
takker jer og jeres familie for den dejlige tid, vi har haft sammen.



Endnu et skoleår nærmer sig sin afslutning og det har i den grad været en
begivenhedsrig en af slagsen med gadeteater i efteråret, musik og masser
af kreativitet hen over vinteren og minisamfund i foråret. Planlægningen
af det kommende skoleår er i fuld gang – fagfordelingen er på plads og vi
kan så småt komme i gang med skemalægningen. Den kommende 7.
klasse skal have Helle til klasselærer, mens Klaus overtager rollen som
klasselærer i kommende 4. klasse og Bente bliver klasselærer i kommende
1. klasse. Den væsentligste ændring næste skoleår bliver indførslen af én
skemalagt ugentlig fagdag, hvor vi vil inddele eleverne på faste hold på
tværs af tre årgange (0-2 kl. opdeles i 3 hold, 3-5. kl opdeles i 3 hold, 68.kl. opdeles i 3 hold mens 9. klasse har fagdagene alene). Fagdagene
giver os mulighed for at fordybe os og inddrage flere praktiske opgaver,
fysiske aktiviterer og kreativitet i de enkelte fag. Samtidigt giver det
mulighed for anderledes grupperinger end de faste klasser. Der vil stadig
være samme antal lærere til eleverne, så det drejer sig ikke om at
samlæse men i stedet om at arbejde mere på tværs af årgangene og på
denne måde styrke sammenholdet mellem alle skolens elever endnu mere.
Fagdagenes indhold er fastlagt så de dækker fagene dansk, matematik og
naturfag samt engelsk på mellemtrinet. Derfor vil der også være
skemalagt lidt færre timer i de pågældende fag på børnenes skemaer
(udleveres første skoledag), da fagdagene så dækker de resterende timer i
de pågældende fag. Det bliver et super spændende tiltag, hvor vi rigtigt
kan få tid til at fordybe os i fagene.

Øster Jølby Friskole, Søndervej 43, 7950 Erslev

NYT FRA KONTORET

NYT FRA BESTYRELSEN

Bestyrelsen har modtaget flere tilkendegivelser vedrørende forældre-rengøringen. Vi
ved at det ikke har fungeret optimalt på alle holdene og derfor arbejder vi nu med et nyt
oplæg til rengøringen, hvor skolen inddeles i 5 rengøringszoner og bestyrelsen indkalder
holdene og følger op hver søndag. Lærerværelset rengøres af skolens eget personale og
er dermed ikke længere en del af rengøringstjansen.

Lærerne påtager sig ansvaret for at eleverne efterlader klasserne i opryddet stand og de
sørger for at stole og skamler er stablet, så det er til at komme til for rengøringsholdene.
Forældrene har ansvaret for at børnenes garderober er helt tømte op til weekend, da de
ellers ikke kan blive vasket af. Efter sommerferien indfører vi også skofri-skole, hvorfor
der opsættes hylder til børnenes fodtøj og kurve med blå overtræksfuttere lige inden for
indgangsdørene.
Vi har modtaget tilmeldingssedler til hovedrengøringen – dem der ikke deltager i årets
hovedrengøring har i stedet fået en ekstra forældrerengøringstjans i løbet af skoleåret.
Oversigt over forældrerengøringen til skoleåret 2018/19 kan ses sidst i dette brev.
Øster Jølby Friskole har i indeværende skoleår været udtaget til kontrol fra kvalitetsog tilsynsstyrelsen. Konsulenter herfra har besøgt skolen et par gange og talt med både
elever, ansatte og leder. Vi har nu modtaget konklusionen fra styrelsen og helt som
forventet var rapporten positiv og tilsynet dermed afsluttet. Den bekræftede kun, hvad
vi allerede godt vidste – at vi har en fantastisk skole med dygtige og omsorgsfulde
voksne til at tage vare på vores børns trivsel og læring. Tak for det – I har fortjent en
dejlig sommerferie 😊

SNOBRØDSHYGGE TORSDAG DEN 16. AUGUST FRA KL. 17 - 19

Af hensyn til indkøb af pølser, øl og vand, vil vi gerne bede jer tilmelde jer den fælles
bålfestaften torsdag efter skolestart. Send enten en mail tilbage med antal eller skriv
jer på sedlen ved indgangen eller i SFO’en.
FORÆLDREMØDER

Vi har valgt at lægge årets forældremøder ret tidligt på skoleåret, så sæt allerede nu
kryds i kalenderen. Hver gang starter vi kl. 19 med fælles oplæg, og fortsætter så ude i
klasserne med dansk- og matematiklærerne. Sådan ligger forældremøderne:
30. august: 7. 8. og 9.klasse
6. september: bh.kl., 1. og 2. klasse
12. september: 3. 4. og 5. klasse
DET SKER I AUGUST – SE DESUDEN VEDLAGT ÅRSPLAN

RIGTIG GOD SOMMERFERIE 😊
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