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September/Oktober 2022 

 

Kære forældre 

Efterårsferien nærmer sig med hastige skridt, og dermed er det første kvartal af skoleåret snart slut. Sammen 

med efteråret følger også mudrede sko. Derfor opfordres I til at bruge de blå overtræksfutter, når I færdes på 

skolen. Børnene skal selvfølgelig også huske at få skoene af og sætte dem i deres garderobe. 

 

I begyndelsen af september skød vi vores første temauge i gang. Ugen handlede om sæbekassebiler, og 

sluttede med det store sæbekasse-sponsorløb. Det blev en rigtig god og spændende uge med en fantastisk 

afslutning. Vi havde ikke turdet håbe på så stor opbakning, som vi fik ved vores sponsorløb. Det gælder både i 

forhold til fremmødet og størrelsen på sponsoraterne. Der blev kørt ca. 41.000kr ind, og det er var helt vildt 

godt. Status fra vores nye elevråd er, at pengene skal bruges på at forskønne vores legeplads. Der er indhentet 

tilbud på forskellige muligheder, og det bliver spændende hvad det ender med. 

 

Velkommen til Dennis 

 
Som bekendt, så valgte Jens at søge nye udfordringer. Det var vi selvfølgelig kede af, men når en dør lukkes, 

så åbnes der som bekendt en ny. Jeg kan med glæde informere jer om, at vi har ansat Dennis Lyndrup 

Deleuren fra d. 1. november. Dennis kommer fra en lærerstilling nede på Blidstrup Efterskole, og han er bosat 

på Mors. Dennis kan byde ind med en spænende fagkombination med blandt andet: idræt, fysik/kemi og 

musik. Vi fik mange ansøgere, men der var ikke tvivl om, at det var Dennis, som vi skulle have. Vi glæder os 

til samarbejdet. I får yderligere information, når de nye skemaer er færdige.  

 

Skolernes motionsdag 

Fredag d. 14. oktober afholder vi skolernes motionsdag inden vi sender børnene på ferie. Alle børn møder 

7.55 – 12.00 denne dag. 

Børnehaveklassen og ”Kæmperne” fra børnehaven løber runder på en lokal rute i byen. Børn fra 4. klasse og 

op har mulighed for at cykle, men alle skal være iført cykelhjelm og refleksvest. Alle løbere skal også være 

iført refleksvest. Efter alle strabadserne, slutter vi af med en omgang varm suppe. På ægte spejdermaner skal 

børnene medbringe service (dyb tallerken, ske og kop.) 

 

• Eleverne skal selv medbringe drikkedunk med navn på. 

• Refleksvest gerne med navn.  

• Medbring ske og tallerken/krus til suppe. 

• Alle fra 4 kl. og op må cykle. De skal have cykelhjelm på, og vi vil gerne anbefale, at de har 

handsker på.  
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Næste temauge ”Krimi og mysterier” 

Uge 43 har vi den næste temauge. Her gør det ikke noget, hvis vejret er lidt mørkt og trist, da temaet er en 

smule ”uhyggeligt”. Hele skolen arbejder med det samme tema, men denne gang er børnene opdelt i 

afdelinger, hvilket blandt andet medfører at der kan udvælges bøger, som er mere målrettet aldersgrupperne. 

Hver dag begynder vi med morgensang og en ”gyserhistorie” inden børnene går ud på deres hold. Lærerne, 

som skal have de forskellige afdelinger, sender information ud omkring ugens forløb.  

 

Skole-hjem-samtaler 

Snart er det tid til skole-hjem-samtalerne. I får nærmere information med tidspunkt fra klasselæreren. 

8. november: 2. – 4. klasse 

15. november 1. og 5. klasse 

16. november 8. klasse 

17. november 6. – 7. klasse 

 

Madordning 

Det piner mig at skulle levere den nedslående meddelelse, at vi desværre er kommet længere fra at indgå en 

aftale med en ny leverandør. Vi havde så godt som alt plads med en leverandør, da jeg skrev det sidste 

nyhedsbrev, men desværre så har de valgt at trække sig tilbage fra aftalen. Der bliver arbejdet på højtryk på at 

finde en anden løsning, men vi må nok erkende at det er en svær opgave. Vi har haft som målsætning at 

madordningen skulle koste 25kr pr. måltid, men med de generelle prisstigninger som vi alle er ramt af for 

tiden, så er det svært at finde en leverandør, som vil indgå en aftale til den pris.  

 

Det er en kold tid 

De meget store udgifter til el og naturgas har medført at vi sænket temperaturen til 19 grader ligesom de fleste 

andre skoler også har gjort. Det betyder ikke så meget på nuværende tidspunkt, men når vi kommer til de 

rigtigt kolde måneder, så skal børnene have passende tøj med. For at spare yderligere på varmen har vi valgt at 

4. og 5. klasse skal flytte til andre lokaler. 5. klasse skal bo i det ledige lokale i den sorte bygning, som 

opvarmes med varmepumpe, og 4. klasse flytter til lokalet ved siden af morgensang. Denne manøvre betyder, 

at vi kan slukke for varmen på hele mellemtrinsgangen, og dermed forhåbentlig spare en del. 

 

Varsling af prisstigning og energitillæg 

Vi gør hvad vi kan for at spare på varme og el, men uanset hvad vi gør, så er vores forøgede udgifter så store, 

at vi er udfordret økonomisk. Vi ved på nuværende tidspunkt, at regnskabet i 2022 ikke står til at redde, 

særligt på grund af de ekstraordinære udgifter til naturgas og el. Det samme kommer til at gøre sig gældende i 

2023, hvis vi ikke finder en anden løsning på vores opvarmningsform. Vi har faktisk forsøgt at finde en 

løsning, så vi kunne udskifte vores naturgasfyr, siden foråret. Ifølge de energikonsulenter, som vi har haft ude 

og se skolen, så anbefaler man, at vi får luft til vand varmepumper. Desværre, så vil det koste os op mod 1 

million at omlægge til luft til vand. Det er først for nyligt blevet muligt for virksomheder at få varmepumpe på 

abonnement/leasing, hvilket er det vi arbejder på nu.  

 

I lyset af vores økonomiske situation er vi nødt til at sætte vores takster op. Bestyrelsen har besluttet at 

skolepengene stiger med 50 kroner. Det samme gør sig gældende for prisen for barn nummer 2 og for SFO´en 

både for fuld plads og Bus SFO. Foruden denne prisstigning, så indføres der også et energitillæg på 50kr pr. 

familie. Dette tillæg er midlertidigt og frafalder, så snart vi har etableret en ny varmeløsning. Stigningerne 

træder i kraft 1. januar 2023. Der vil ligeledes komme prisstigninger i Fribørnehuset 
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Nyt fra bestyrelsen    

Måske ved I ikke helt, hvad en skolebestyrelse går og laver, men her kan I måske få en ide om et par af 

praktiske områder, vi beskæftiger os med.  

Siden skolestart har vi arbejdet på at få en madordning i hus – det er vi nemlig mange, der savner. Desværre 

har det vist sig ikke at være så nemt, da vi jo har nogle begrænsninger bl.a. i forhold til økonomien. Men vi 

giver ikke op så let – så forhåbentlig lykkes det for os. Indtil da kan vi glæde os over, at der kommer frivillige 

ind og sørger for varm suppe efter motionsløbet samt risengrød en dag i december.  

Desuden har der været mulighed for at bestille t-shirts og muleposer med friskolens logo. De er alle udleveret 

og hvor er det dejligt at se det i brug. Der bliver mulighed for at genbestille inden jul – og måske får vi nye 

produkter tilføjet. 

Rengøring er også et område, som bestyrelsen organiserer sammen med Gert. Vi får sommetider forslag og 

konstruktiv kritik – det arbejder vi med og forsøger at finde gode løsninger, som kan tilgodese de fleste. Vi vil 

i hvert fald i nærmeste fremtid gå i gang med at gå alle vores rengøringsmaterialer igennem og give 

støvsugerne et serviceeftersyn. Desuden vil vi kigge på, om vi kan optimere selve rengøringsrummet lidt med 

bedre opbevaring.  

Bestyrelsen er også meget opmærksom på, hvordan vi vise vores friskole frem og tiltrække flere familier. I 

den forbindelse er vi dog ikke i tvivl om, at den bedste reklame skal komme fra os som forældre. Så følg gerne 

skolen på Facebook og instagram – like og del gerne alle opslag. Det betyder meget for en lille friskole som 

vores.  

 

Har I brug for at kontakte bestyrelsen, kan det ske på bestyrelsen@ojf.dk 

På nedenstående oversigt ses en fordeling af forskellige ansvarsområder.  

 Bestyrelsen for 22/23   

   

Janni Schmücker Jensen 

 

Formand 41155394  

Line Marie Christensen Næstformand – ansvarlig for 

rengøring på skolen 

26214881 

Allan Rimmer Kasserer og ansvarlig for praktisk 

arbejde 

40888468 

Sanne Ejgaard Nesager Sekretær – mødereferater mm. 60156911 

Britt Grønbek Jensen Tovholder for skolens frivillige + 

bindeled til Fribørnehuset 

27510038 

Maia Hvidbjerg Ansvarlig for skolens sociale 

medier 

26810063 

Peter Andersen 

 

Ansvarlig for praktisk arbejde 61390645 
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