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Kære forældre

Kommende mini
Vi holdt informationsmøde d. 9. februar for de kommende minielever og deres familier. Vi glæder os til
at eleverne begynder i skolen efter sommerferien. Skulle I have kendskab til børn der skal begynde
skolegang til august, hører vi det gerne. I så fald vil vi invitere dem på besøg, så de kan høre hvilket
skoletilbud vi kan tilbyde. Denne invitation gælder uanfægtet eleven evt. allerede er indskrevet
andetsteds. Det skal bestemt ikke fratage dem muligheden af, at høre om vores skoletilbud. Oplyste
mennesker træffer mere kvalificerede valg end uoplyste mennesker. Det bidrager vi gerne til.

Velkommen – Nye elever
Vi har den senere tid fået følgende nye elever:
Albert 4. kl.
Tobias 4. kl.
Mathilde 5. kl.
Andreas 6. kl.
Sofus 7. kl.
Velkommen til jer og jeres familier. Vi håber I bliver glade for at være en del af skolen.

Temamøde – Kreativitet & læring
Den 17. marts holdt vi temamøde med
”kreativitetsprofessor” Lene Tanggaard. Et i min optik
meget relevant, vedkommende og interessant oplæg.
Denne gang var der lidt flere forældre der deltog, men
af mødedeltagerne udgjorde forældrene under 20%.
Det giver mig fortsat anledning til undren over
forældrefremmødet. Hvis vi skal udvikle vores dejlige
skole, børnehave & vuggestue – og det skal vi - er det
godt med inspiration til refleksion i medarbejder- og
forældregruppen. Såfremt I har forslag til temaer I
synes mere oplagte end dem jeg indtil nu har
præsenteret er jeg meget lydhør. Alternativt bliver det
”mine” temaer der bliver bragt til debat – jeg har
ufortrødent tænkt mig, at fortsætte med at
dagsordensætte, i min optik, relevante, vedkommende
og interessante temaer.

(Kreativ) Workshop d. 29 april.
Vi tager opfordringen op mht. det kreative, idet
Karsten Juncker fra ”upfind.dk” kommer d. 29. april og
holder en workshop. Workshoppen er som
udgangspunkt for 4. – 7. klasse, men det er
1

Nyhedsbrev nr. 15 – 22. marts 2016
n2020142014bbeltklik og skriv dato
muligt, at vi justerer på det. Karsten Juncker præsenterer projektet på lærermødet d. 29.
marts, hvor eventuelle tilpasninger foretages. I kan læse mere på: upfindmedaffald.dk

Lærerne på konference
I sidste nyhedsbrev efterlyste jeg forældre m.fl. til at forestå undervisningen fredag d. 8. april, hvor
lærerne påbegynder 1½ døgn konference & pædagogisk weekend. Konferencen foregår i Odense
Congres Center under titlen: ”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 m.fl. vil
komme og være gæstelærere denne dag. Meld venligst tilbage til kontoret: kontor@ourefriskole.dk om
I har mulighed for at være gæstelærer d. 8. april.
Såfremt I har noget I mener vi skal drøfte på den pædagogiske weekend, er I velkomne til at skrive
det i en mail til mig (mail@ourefriskole.dk).

Repetition – 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.

Konkurrence – Nyt navn
I sidste nyhedsbrev efterlyste jeg ligeledes forslag til et nyt navn, grundet oprettelsen af
vuggestuepladser. Ved fristens udløb er der indkommet 2 forslag. Der må være flere kreative personer
i forældrekredsen, der kan ryste et godt navn ud af ærmet. Vi forlænger fristen – ikke fordi de allerede
indkomne ikke kan bruges – men for at få et endnu større udvalg. Som nævnt er Oure Friskole &
Børnehus ikke en mulighed – endnu. Ophavspersonen til det valgte nye navn, vil blive honoreret med
to flasker god vin.

Hjemmeside & Intra
Vi har nu haft det nye Intra i godt en måned. Meget er nyt og meget handler om tilvænning til det nye.
Læringsprocessen gælder også for medarbejderne og ledelsen. Oprindeligt blev der oprettet en gruppe
for hver klasse. Det har vi siden ændret, således antallet af grupper stemmer overens med antallet af
samlæste klasser. Jeg har skrevet en velkomsthilsen i hver gruppe, der samtidig viser, hvordan I kan
kommunikere inden for gruppen, herunder respondere på andre gruppemedlemmers beskeder, indlæg
mv.

Tradition – Gækkebreve
Tak for de mange flotte samt kreative gækkebreve. Gækkebrevene er ophænget på vinduerne i aulaen
til efter påske – se dem om muligt. På trods af skolelederens – indrømmede hang til søde sager – er
det nok meget godt, at evnen til at gætte gækkebreve befinder sig på et pauvert niveau .

God Påske 
Benni Hauge Pedersen
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