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Kære forældre

Informationsmøde – Kommende mini
Vi holder informationsmøde d. 9. februar kl. 17 – 18. Vi vil i den forbindelse gerne invitere alle potentielle
forældre/børn – uagtet de evt. allerede er indskrevet andetsteds. Vi hylder tanken om at foretage valg
og fravalg på et oplyst grundlag.
Jeg vil derfor opfordre jer til, at oplyse mig navn/adresse på børn/forældre der skal
begynde skolegang til sommer, så vil vi invitere dem til informationsmødet.

Dialogmøde – Dansk Friskoleforening
Dansk Friskoleforening har inviteret til dialogmøder under overskriften ”Hvad betyder det, at vi er her?”
Det syddanske dialogmøde foregår torsdag d. 4. februar kl. 17-20 i Odense. Se vedhæftede invitation.
Skolens lærere er tilmeldt dialogmødet. Jeg håber også, at der er forældre der finder dialogmødet
relevant og interessant, og derfor tilmelder sig – også selvom tilmeldingsfristen, jf. invitationen, var d.
22. januar. I er velkomne til at kontakte ut. såfremt I ønsker at blive tilmeldt.

Fastelavn
Fastelavn bliver i år afholdt fredag d. 5. februar. Se vedhæftede invitation. Sidste år var arrangementet
ramt af skolelederens brøde i relation til fastelavnsboller. Det vil ikke ske i år! Jeg vil derfor opfordre
jer til, at meddele klasselæreren om I har lyst til at bage fastelavnsboller i år.

Personalesituationen – Sygemelding
Claus Pilegaard vil være sygemeldt i perioden 29. februar – 7. april i forbindelse med en planlagt (ikkealvorlig) operation. Vi forsøger at finde en løsning for hele perioden.

Syge elever – Afhentning i løbet af dagen
Vi oplever til tider, at elever selv ringer til forældre/bedsteforældre i forbindelse med sygdom i løbet af
dagen. Det er ok, men det er yderst vigtigt, at kontoret/klasselæreren orienteres såfremt elever forlader
skolen. Det er svært at opretholde skolens tilsynspligt, når eleven ikke befinder sig på skolens matrikel.

Temamøde – Kreativitet & læring
Det næste skoletemamøde er som bekendt d. 17. marts med kreativitetsprofessor Lene Tanggård.
I relation til de tidligere temamøder har tanken strejfet mig, om forældrene ved Oure Friskole ikke
finder temaerne (faglighed og evaluering) relevante, interessante & vedkommende. I al beskedenhed
vil jeg mene, at det er nogle yderst aktuelle emner jeg har bragt til debat. Desværre har der indtil nu
været en uoverensstemmelse mellem min vurdering af temamødernes relevans, og antallet af
fremmødte forældre. Kunne I yde en indsats for at ændrer på det misforhold d. 17. marts, når emnet
er kreativitet og læring? – et tema som i min naivitet burde være spot on for friskoleforældre.
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Konkurrence – Nyt navn
I forbindelse med oprettelsen af vuggestuepladser er der behov for et nyt navn. Det oplagte navn vil
være: Oure Friskole & Børnehus, men i og med at vores kommunale nabo hedder Oure Børnehus vil
det give anledning til misforståelse mv. Vi vil derfor anmode jer om, at vride jeres kreative hjerner med
det for øje, at komme op med det selvfølgelige nye navn. Ophavspersonen til det valgte nye navn, vil
blive honoreret med to flasker god vin. Forslag bedes indgivet til ut. inden d. 15. marts.

Microsoft Office til alle elever
I tilknytning til at lærerne har fået stillet en bærbar arbejdscomputer til rådighed, har vi købt Microsoft
skolelicens som også omfatter eleverne. Det betyder, at de elever der måtte ønske det, kan få installeret
den nyeste version af Officepakken (word, excel, powerpoint etc.) på deres computer. Der er kun en
betingelse forbundet med at få installeret Officepakken og den er, at Officepakken skal afinstalleres
når/såfremt eleven forlader skolen. Afinstalleringen foretages af skolen.

Hjemmeside & Intra
Vi er tæt på at kunne præsentere den nye hjemmeside/intra. For at udføre et clean cut overfører
klasselærerne deres respektive forældre til det nye Intra, således alle forældre er overflyttet samtidigt,
når den nuværende hjemmeside/Intra inden længe lukker uigenkaldeligt ned. I vil i den forbindelse
modtage en midlertidig adgangskode som I efterfølgende selv bedes ændre.
GENTAGELSE AF 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 lukker ned for den nuværende
hjemmeside/Intra.

Lærerne på konference
Fredag d. 8. april har jeg ønsket, at alle lærere skal deltage i konferencen: ”At stå mål med folkeskolen
efter reformen – Konference om de nye forenklede Fælles mål for ledere og lærere i de frie skoler”. Vi
har brug for at nogle forældre vil komme og være gæstelærere denne dag. Meld venligst tilbage til
kontoret: kontor@ourefriskole.dk om I har lyst og mulighed for at være gæstelærer d. 8. april.

Facebook åben (officiel) og lukket gruppe
I løbet af weekenden vil der komme et opslag på den lukkede facebookside, hvor vi opfordrer alle til at
like vores officielle facebookside. Det kan samtidig oplyses, at alle ikke nuværende elever og forældre
vil blive deaktiveret fra den lukkede facebookgruppe d. 1. februar.

Nyt fra SFO
Velkommen til Lucas, der begyndte i SFO i begyndelsen af januar.
Onsdag den 27. januar var der bil-ræs på programmet i SFO’ en. I gymnastiksalen var der lavet
racerbane med forhindringer. Ud over forhindringerne var udfordringen, at mange af bilerne blev
styret ved samme frekvens, så det var ikke altid at børnene styrede deres egne biler;-) Nogle børn
var ærgerlige over, at de ikke havde biler med, derfor laver vi en ny dato. Husk at skrive den i
kalenderen.
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Som der stod i sidste nyhedsbrev er der lavet nye regler i
salen. Børnene har været en stor del af, at gøre salen til et
rart sted at være. Formålet var at skabe mere leg. Gode
lege med fokus på fællesskabet, at tage ansvar for
sproget, hinandens grænser, gamle venskaber/nye
venskaber. Hvordan er vi gode sammen i salen?
Vi glæder os over, at børnene sammen formår at holde de
gode venskaber i og uden for salen, formår at hjælpe
hinanden til gode handlinger og til at løse konflikter på en
god måde.
I år ligger 3 kl. klubben tirsdag eftermiddag. Børnene
mødes efter skole og spiser sammen eftermiddagsmad og derefter
er der aktiviteter. Ole og Anni deles om opgaven.

Nyt fra Børnehave & Vuggestue
Sprog er januar og februars tema. Der arbejdes med sprog på
forskellig vis og gennem hele perioden er der fokus på rim og
remser. Vi arbejde med dialogisk læsning og vil efter vinterferien
lave boganmeldelser af børnenes favorit bog.
Når vi i perioder arbejder med et tema i længere tid,
ser vi børnene tage det med sig fx når de gynger,
de rimer i legen og finder selv ord, der rimer på hinanden.
Fastelavn afholdes (efter evaluering fra sidste år) således. Vi er med i skolen til samling og
fortællingen om fastelavn. Derefter slår vi katten af tønden i børnehaven. Uge 5 står i fastelavnens
tegn med masker, fastelavnsris, ansigtsmaling m.m. Vi er spændt på at se en masse udklædte børn
fredag den 5. februar der kan slå hårdt til tønden.
Vi glæder os over vuggestuens start og får henvendelser fra familier i området. 1. marts begynder
vuggestuebarn nr. 2. Dejligt med en god begyndelse - bliv endelig ved med at sprede budskabet om
vores hus.
Vi har en unge kvinde fra Eritrea i praktik. Hun hedder Abeba og skal være her mandag og onsdag
indtil medio april. Abeba er i praktik for at få kendskab til at være i en dansk virksomhed, den danske
kultur og det danske sprog. Hun er en smilende, varm og kærlig ung kvinde.
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.
God Weekend 
Benni Hauge Pedersen
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