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Kære forældre

Vejviseren
Der er blot indkommet en rettelse til Vejviseren. Rettelsen søges løst ”pragmatisk”.

Elevfravær
Når elever er fraværende fra skolen fordeler det sig i 3 kategorier:
1. Fravær på grund af sygdom
2. Fravær med skolelederens tilladelse
3. Ulovligt fravær

= Lovligt fravær
= (Ekstraordinært) lovligt fravær
= Ulovligt fravær

Vedhæftet dette nyhedsbrev er en blanket som skolen ønsker at I benytter, såfremt elever bedes fri
udenfor de ordinære ferieperioder. Den udfyldte blanket vil blive lagt i elevmappen. Anmodning om
frihed skal altid ske inden ferieafholdelsen. Jeg henviser i øvrigt til sidste nyhedsbrevs princip om ferie
på ”skæve” tidspunkter. Læge-, tandlægebesøg og lign. er ikke omfattet af ovenstående, men ordnes
som vanligt ved, at hjemmet giver klasselæreren/den aktuelle lærer besked.

Temamøde – November – Evaluering
Vores næste temamøde mandag d. 23. november kl. 19.00 er som bekendt under overskriften
”Evaluering”. Selve oplægget har titlen: Meningsfuld evaluering og læring. Oplægsholderen er ph.d.stipendiat Merete Storgaard Jensen, DPU Århus. Jeg har et håb om, at mange af jer finder emnet
relevant og vedkommende i relation til jeres barn/børns skolegang, og derfor deltager i mødet.
Invitationen/plakaten er vedhæftet dette nyhedsbrev. Ta´ gerne bekendte med til mødet.

Låste døre af hensyn til tyveri mm.
Vi oplever desværre fortsat, at skolen er uaflåst på tidspunkter hvor dette ikke burde være tilfældet.
Vi har opsat skilte ved de ”centrale” døre i håb om, at alle respekterer princippet om, at der kun er
adgang til skolen ad hoveddøren i tidsrummet kl. 15.00 – 7.45. Ved tyveri er vi dårligt stillet, såfremt
der påviseligt har været uaflåste døre.

Udfyldte ressourcekatalogsblanketter efterlyses
Tak for de ressourcekatalogsblanket vi har modtaget. Vi modtager meget gerne flere blanketter.
Kontoret ligger inde med flere blanketter. Ressourcekatalogsblanketten er vedhæftet igen.

Intrakontakt mellem hjem og skole
Skolebestyrelsen har bedt mig undersøge om skolen er i Intrakontakt med forældrene. Den opgave
blev udført ved, at klasselærerne udsendte en Intramail som I som forældre blot skulle bekræfte
modtagelsen af. Med de tilbagemeldinger jeg har fået fra lærerne er der ikke grund til at tro, at
skolen ikke er i Intrakontakt med jer forældre. Kom gerne forbi såfremt der fortsat er udfordringer.

1

Nyhedsbrev nr. 11 – 12. november 2015
n2020142014bbeltklik og skriv dato
Parkeringsforhold
Jeg henstiller til at man ikke, om morgenen, parkerer tæt for enden af opkørslen langs med
SFO/børnehaven. Der kan parkeres på grusområdet for enden af boldbanen op mod Tanghavevej,
altså langs med den gamle skole, nuværende Pilagergaard. Det vil give en højere trafiksikkerhed.

Nyt fra SFO
Hjertelig velkommen til Zeus, som startede i SFO i november. Vi glæder os til at lære dig og din
familie at kende.
I SFO’en har børnene haft børnemøde i november. Børnemødet tog udgangspunkt i børnenes trivsel,
venskaber og aktiviteter. Børnene er gode til at byde ind, lytte og komme med forslag til nye
aktiviteter. I den forbindelse vil vi en af de kommende dage hænge en ny aktivitetsplan op og
samtidig også referatet fra børnemødet.
Særskilt nyhedsbrev fra SFO’en kommer en af de nærmeste dage.
Julefrokost i SFO den 9. december – mere information kommer senere.
Oure by night - den 27. november.
Til Oure by night vil SFO’en og børnehaven holde åbent. I denne forbindelse håber vi, at der er nogle
forældre, der har lyst og tid til at hjælpe med at fortælle om SFO’en. Børnehavens bestyrelse har
nedsat et udvalg, der har opgaven at finde aktiviteter til børnene og familierne denne aften. Der er
også mulighed for at få en bod i vores lokaler.
Har I gode ideer og mulighed for at deltage kontakt venligst Henriette.

Nyt fra Børnehaven
Tornerose-tema i børnehaven. Vi har i børnehaven i de seneste uger arbejdet med teater og
forskellige kulturelle udtryksformer. Børnene har øvet sig i at spille teater, malet skønne prinsesser og
seje prinser og optrådt for Mini/1 kl. En rigtig god oplevelse – også lidt skræmmende - men en
oplevelse der har givet anledning til ny inspiration i børnenes egne lege.
I øjeblikket laver vi lidt teater omkring historien: ”De tre små grise og ulven”. Vi skal lave
papmachegrise og puste til halm/grene, brædder og mursten.
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Julehygge med bedsteforældre – den 27. november kl. 9 – 12. Invitation kommer snart.
Vi er i øjeblikket også i gang med at indrette børnehaven til at kunne modtage vuggestuebørn/0-2
årige til 1. januar 2016. Det giver anledning til gode snakke om udviklings- og legemiljøer til alle
alderstrin i vores nye børnehave/vuggestue.

Informationsmøde om vuggestuen torsdag den 3. december kl 16-17.30
I forbindelse med den forventede opstart af vuggestue pr. 1. januar 2016, har jeg planlagt en
informationseftermiddag. Denne eftermiddag kan interesserede få et indblik i vores tanker og visioner
om vuggestuelivet i Oure Friskoles vuggestue, som ligeledes vil tage særligt udgangspunkt i vores
værdier - nærvær, fællesskab, begejstring og autencitet.
Spred budskabet i nærmiljøet om vores nye vuggestue og informationsmødet d. 3. december.

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 temamødet om Evaluering d. 23. november.
God weekend
Benni Hauge Pedersen

3

