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Kære forældre

Personalesituationen
Vi
har
afholdt
ansættelsessamtaler
til
den
ledige
pædagogmedhjælperstilling. Ansættelsesudvalget har valgt at
tilbyde stillingen til Karina Elise Thoke Knudsen.
Karina har bred erfaring som pædagogmedhjælper fra institutioner
i den jyske hovedstad, samt på Fyn (Odense/Svendborg). Karina er
tillige
uddannet
ernæringsassistent
fra
Svendborg
Erhvervsskole/OUH og senest massør fra Jysk fysiologisk massage
institut, Horsens.
Karina er bosiddende i Svendborg med mand og børn.
Karina begynder d. 4. januar. Jeg håber I vil tage godt imod
Karina. Vi glæder os til samarbejdet. Velkommen til Karina.
Der var 184 ansøgere til stillingen.

Hjemmeside & Intra
I erkendelse af de driftsforstyrrelser der har været den senere tid, har vi valgt at skifte
hjemmeside/intra-operatør. Det er planen, at den nye operatør genopbygger siden, herunder bl.a.
hosting ved en anden udbyder. Vi har samlet en række funktionaliteter vi fremadrettet ønsker, at
hjemmeside/intra skal indeholde. Dem har jeg bedt operatøren inkorporere i arbejdet.
I forbindelse med ovenstående arbejde henover jul & nytår kan der være perioder, hvor visse
funktioner i det nuværende system er ude af drift.
OPFORDRING:
Såfremt man har ”vigtige” og/eller uafsluttede korrespondancer vil jeg kraftigt opfordre til, at man
tager et skærmprint eller udskriver korrespondancen, så intet går tabt, når vi på et tidspunktet lukker
ned for den gamle hjemmeside/intra.

Ny gavl
Som de fleste sikkert har bemærket har den første gavl, hvor skolens logo indtil for nylig var placeret,
skiftet farve. Det skyldes at gavlen har en tidligere frostskade, som truede med at få gavlen til at
erodere i fald der kom frost igen. Den valgte løsning skulle gerne have standset erosionen. Der skal
lyde en tak til alle der har hjulpet til, ikke mindst til de to bedstefædre der påbegyndte arbejdet.
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”Ny” facade
Som de fleste sikkert også har bemærket så har facaden ved børnehaven/SFO fået en makeover. Nu
mangler vi blot at få udskiftet eternitpladerne øverst oppe ved taget. Også her skal der lyde en tak til
de bedsteforældre, der har hjulpet til med at male mv.

Dagspressen - Det økonomiske pres på de frie skoler
Som det er fremgået af dagspressen de seneste dage er fri- og privatskolerne under økonomisk pres.
Det vidste vi skolefolk i forvejen, så det er intet nyt. Det nye er, at der i finansloven for 2016 er afsat
midler til at hæve koblingsprocenten fra de nuværende 71 % til 73 %. Det er bestemt glædeligt, men
der går skår i glæden, når der i samme forbindelse bliver pålagt os en økonomisk reduktion grundet
omprioriteringsbidraget (læs procentuelle offentlige besparelser), som netto koster halvdelen af
koblingsprocentforøgelsen. Det ville klæde politikerne (ingen nævnt, ingen glemt), at vedtage en
tilsvarende koblingsprocentsforøgelse for finansåret 2017, vel at mærke uden en medfølgende
reduktion begrundet i omprioriteringsbidrag. Selvom det er juletid er det nok lige lovligt meget, at
ønske uden skelen til rimelighedsfaktoren.
Apropos rimelighedsfaktoren. Det forekommer mig, at være urent trav, at forældre i al almindelighed
bliver straffet såfremt de vælger et ikke-offentligt skoletilbud. Koblingsprocenten dækker over det
procentuelle tilskud friskoler modtager pr. elev i forhold til prisen for en elev i et offentligt skoletilbud.
Det betyder i praksis, at friskoler selv skal finansiere mankoen mellem koblingsprocenten og 100 %.
Se evt. linket: http://www.b.dk/nationalt/privatskolernes-oekonomi-halter

Nyt fra SFO
I december er der blevet råhygget i SFO’en. Børnene har været super kreative og med inspiration fra
Shane’s Verden er der blevet lavet fint julepynt. Perleværkstedet har været et hit og måtte udvides til
flere dage ;-)
Julefrokosten den 9. december var rigtig hyggeligt og vi nød den dejlige velsmagende menu afrundet
med gode taler. Tak for hjælpen og tak for mad.
Vi har sammen med børnene lavet mere struktur i salen, samt husregler i salen. Det har medført flere
gode og andre lege mellem børnene.
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Nyt fra Børnehaven
Vi byder velkommen til Bjørn og hans familie. Bjørn er lillebror til
Freja i 2./3. klasse og begynder i børnehaven 4. januar.
Vuggestuen er klar til at begynde i januar med de godkendelser,
der skal til. Tak for hjælpen til dem der har været med til at få
godkendelsen.
Hjertelig velkommen til vuggestuens første barn Storm og familie.
Storm begynder i vuggestuen og er lillebror til Lucas fra mini/1. kl.
Julemåneden byder på mange spændende oplevelser, forventninger og glæde. I børnehaven startede
julemåneden med bedsteforældre-juleklip. Her blev der klippet, klistret og pyntet fint op. Ligeledes
har vi igen i år haft besøg af nisserne Lea & Ludvig som på skift har besøgt børn og voksne. De har
drillet og hygget om børnene. Der er blevet bagt, holdt julefrokost, besøgt kirken og meget mere.
Vi glæder os til 2016, hvor vores tema vil have særlig fokus på det sproglig.
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.

Fra alle os til alle jer, de bedste juleønsker… 
Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

Benni Hauge Pedersen
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