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Kære forældre

Personalesituationen
Jeg kan oplyse, at lærer Claus Pilegaard siden d. 30. september har været sygemeldt. Skolen
afventer en tilbagemelding fra Claus sidst i efterårsferien mht. hvornår han forventer at genoptage
arbejdet.

Arbejdstilsynet – Uanmeldt besøg.
Vi havde d. 28. september uanmeldt besøg fra arbejdstilsynet. Skolen og børnehaven har grundet
tidligere tiders tilstand været på arbejdstilsynets liste over virksomheder (skoler) med øget tilsyn. I
mødet deltog arbejdsmiljørepræsentant Ole Hoffmann, arbejdstilsynet samt undertegnede. Mødet
resulterede i at skolen og børnehaven nu er fjernet fra listen over virksomheder med øget tilsyn
ligesom skolen og børnehaven opnåede grøn (elite) smiley status. Det er vi naturligvis glade for.

Skolefoto - Omfotografering
Omfotograferingen foregår onsdag d. 21. oktober fra middag. Fotografen fotograferer kun de elever
der medbringer en af hjemmet underskrevet blanket. Kontoret har blanketter.

Vejviseren
Det har vist sig, at Vejviseren indeholder enkelte ukorrekte oplysninger. Inden vi tager stilling til en
udbedring har vi brug for at kende omfanget af ukorrekte oplysninger. Meld venligst tilbage mht.
rettelser inden d. 23. oktober på mail@ourefriskole.dk

Valgfag - Omvalg
Af forskellige årsager har det været nødvendigt at foretage et omvalg af valgfag gældende for 2. & 3.
periode. Omvalget har ikke resulteret i de store ændringer, men har sikret at de oprettede fag i videst
mulig omfang afspejler elevernes ønsker. Omvalget resulterer i et gensyn med Claus Ekhlundh
Christensen, idet sløjd oprettes i 2. periode. Jeg er glad for at Claus har indvilget i at tage sløjdholdet.
Elevernes omvalgfagsønsker har resulteret i, at der oprettes følgende valgfag:
Valgfag I
Valgfag II

1. periode
Mad
Idræt

2. periode
Mad
Sløjd

3. periode
Idræt
Mad

Reminder – Spændende foredrag/debataften
Jeg minder om samarbejdsalliance med menighedsrådet ved Oure, Vejstrup & Lundeborg kirker.
Arrangement Velfærdsstaten anno 2015 d. 28. oktober kl. 19.00 med professor Jørn Henrik Petersen,
center for velfærdsstudier Syddansk Universitet. Det bliver uden tvivl en spændende og
vedkommende aften. Velfærdsstaten vedrører på godt og ondt – om vi vil det eller ej - os alle.
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Åben skole 2015
Torsdag d. 5. november er der ”Åben skole” som er friskolernes modsvar til efterskolernes
”efterskolernes dag”. Mere info følger efter efterårsferien.

Temamøde – November – Evaluering
Jeg kan oplyse at vores næste temamøde bliver med overskriften ”Evaluering”. Oplægsholderen er
ph.d.-studerende Merete Storgaard Jensen, DPU Århus. Temamødet er d. 23. november kl. 19.00.

Alle er velkomne … ad hovedindgangen
Vi oplever desværre ofte at skolen mv. er uaflåst på tidspunkter hvor dette ikke burde være tilfældet.
Ikke af lyst, men af nød indfører vi et princip om, at det kun er hovedindgangen der kan benyttes i
tidsrummet kl. 15.00 – 7.45. Jeg håber og opfordrer til, at vi alle fastholder princippet indtil videre. På
sigt vil det være ønskværdigt at få skiftet alle de udvendige låse.

Ferie på ”skæve” tidspunkter
Vedhæftet dette nyhedsbrev findes et princip vedr. ferie på ”skæve” tidspunkter som
skolebestyrelsen har godkendt/vedtaget på skolebestyrelsesmødet d. 28. september.

Ressourcekatalog – Nyt tiltag
Jeg er glad for at kunne oplyse, at Christina Jespersen Smith har meddelt mig, at hun gerne vil
bidrage til, at vi på skolen/børnehaven opretter et ressourcekatalog. Ressourcekataloget vil blive
”bestyret” af Christina og ut. i forening. Vedhæftet dette nyhedsbrev er en ressourcekatalogsblanket
som vi vil bede jeg udfylde og returnere til kontoret snarest belejligt.

Depotrum – En mulighed
Jeg ved at andre skoler har etableret depotrum til eleverne. Ordningen fungerer oftest på den måde,
at et eksternt firma levere og opstiller depotrum, altså uden anlægsudgifter for skolen. Lejeaftale og
afregning er følgelig heraf et anliggende mellem lejer og firmaet. Vi er ved at undersøge om der er et
behov for at eleverne, primært de ældste, kan disponere over et aflåseligt rum på skolen. Se venligst
vedhæftede dokument fra en udbyder: elevskab.dk

Temamøde – Foråret 2016
Forårets temamøde er faldet på plads. Temamødet arrangeres i samarbejde med ”Vennerne”. Temaet
vil være ”Kreativitet”. Datoen bliver d. 17. marts 2016. Oplægsholderen bliver den kendte professor i
kreativitet Lene Tanggård Pedersen, Institut for Kommunikation, Ålborg Universitet.
Det er lidt af et scoop, at vi har fået Lene til at holde et oplæg. Vi håber derfor på ekstraordinær stort
fremmøde. For dem der ikke har stiftet bekendtskab med Lene er her et link til et kort interview:
http://videoportal.ucc.dk/video/9772985/interview-med-lene-tanggaard
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Medarbejderarbejdsmails
I det foregående nyhedsbrev oplyste jeg, at vi i begyndelsen af det nye skoleår ville arbejde på, at få
oprettet arbejdsmails til hver enkel medarbejder, således medarbejderne får adskilt arbejdsrelaterede
mails fra private mails. Arbejdet med at oprette arbejdsmails er grundstødt. Det vil føre for vidt med
en teknisk udredning her, så den vil jeg undlade. Vi har ikke opgivet håbet om ensartede
arbejdsmails, men er gået i tænkeboks mht. teknikaliteterne i den forbindelse.
Indtil en løsning er fundet er Intra vores kommunikationsforum med de udfordringer det nu engang
afstedkommer.

Nyt fra SFO
Mange børn både drenge og piger er i denne tid meget
optaget af at arbejde med perleplader. De laver alverdens
figurer og bruger meget tid og tålmodighed. Det er sådan
en dejlig aktivitet for deres udvikling af hjernen, da de
gennem denne aktivitet får udviklet en kraftig jernebjælke,
der får højre og venstre hjernedele til at arbejde samme.
Det betyder bl.a., at det ”sproglige” område i hjernen
styrkes.
Se de ”10 skarpe om børn” på hjerneforsker Ann Elisabeth
Knudsen hjemmeside: http://ann-e-knudsen.dk/boern
Det skal dog også siges, at børnene også bruger deres
krop fysisk i motorikrummet og ude og til de aktiviteter der
arrangeres af Anni og Ole .
Overnatningen i SFO gik over al forventning. Det var nogle
glade børn, der kom til overnatningen og der var liv og
glade dag hele aftenen – Sikke nogle dejlige børn.

Nyt fra Børnehaven
Først og fremmest vil jeg sige hjertelig velkommen til Kæi og hans familie. Kæi er 5 år og startede i
børnehaven 1. oktober.
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Som nogle af Jer måske har bemærket er børnehavens
facade ved at blive renoveret. Det bliver så flot – Stor tak
til de involverede. Vi har også i børnehaven haft en uge,
hvor vi har gjort haven vinterklar. Det har også pyntet og
vi glæder os til, at græsset på bakken begynder at gro.
Uge 41 har vi tilmeldt os en kampagne, der hedder ”Hej,
skal vi lege?” Det er en kampagne, der har til formål, at
børnene får bevæget deres krop. Der har været
inspiration til lege med medsendte redskaber fra firmaet
Bobles. Børnene har været aktive hele ugen og vi sluttede
af med Trim-dag sammen med skolen. Her deltog vi til
opvarmningen og løb runder på boldbanen. En flok
skønne børn der er glade for bevægelse.
Efter efterårsferien starter vi nyt tema i børnehaven, som
er Teater. I den tid vil børnene blive introduceret for
historier, vi skal lave teater over. Vi skal synge, danse,
male, bygge, lytte til historie og øve os i teater.
Såfremt noget af ovenstående giver anledning til
spørgsmål, er I som vanligt velkomne til at kontakte mig.
Jeg drøfter gerne stort som småt med jer.
Jeg håber vi ses til velfærdstatsaftenen d. 28. oktober.
God efterårsferie 
Benni Hauge Pedersen
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