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Kære forældre

Personalesituationen
Vi har holdt ansættelsessamtaler til den ledige stilling.
5 ansøgere var til samtale. Et enigt ansættelsesudvalg har valgt
at tilbyde stillingen til Maria Magaard.
Maria er uddannet lærer fra Skårup Seminarium i 2009 med
linjefag i dansk, idræt, biologi og hjemkundskab. Maria har
desuden svømmelæreruddannelsen. Maria har senest arbejdet
på Haahrs skole, men har også erfaring fra folkeskolen. Tidligere
har Maria arbejdet i Svendborg Idrætscenter i en periode som
konstitueret bademester. Marias livreddercertifikat er et
kærkommet aktiv når vi påbegynder svømmeundervisning i
skoleåret 2015/2016.
Maria er bosiddende i Ollerup med sin mand Kenneth og deres
to drenge. Jeg håber, I vil tage godt imod Maria. Vi glæder os til
samarbejdet med Maria. Velkommen til Maria.

Skemaer for skoleåret 2015/2016
Som varslet i min mail af 6. juli har vi i forbindelse med ansættelsen af Maria foretage nogle
småkorrektioner i fagfordelingen, inden der blev lagt skema på ny. Det arbejde er nu afsluttet.
De nye skemaer er vedhæftet dette nyhedsbrev ligesom de er uploadet på skolens hjemmeside.
Undervisning og planlægning  Skemaer  Skemaer skoleåret 2015/2016.

Kommunikation
Fra begyndelsen af det nye skoleår og fremadrettet vil vi professionalisere kommunikationen mellem
hjem og skole. Det betyder at kommunikation skal ske via Intra, ikke sms mv. Når en medarbejder
modtager en besked via Intra vil beskeden bliver besvaret hurtigst muligt. I fald svaret kræver
research vil man modtage en bekræftelse på, at beskeden er modtaget og en meddelelse om,
hvornår man må påregne et svar. Det kan ikke forventes at der bliver besvaret beskeder i weekender.
Sygemeldinger bedes foretaget til skolens kontor, ikke via sms til den enkelte medarbejder.
Skulle enkelte opleve problemer med brugen af Intra bedes I kontakte kontoret for en løsning.
Det skal ikke være teknikaliteter der hindre en god kommunikation mellem hjem og skole.
Henvendelser til undertegnede kan fortsat ske på: mail@ourefriskole.dk
Henvendelser til Henriette kan ske på: bh.sfo@ourefriskole.dk
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Vi vil i begyndelsen af det nye skoleår arbejde på at få oprettet arbejdsmails til hver enkel
medarbejder, således medarbejderne får adskilt arbejdsrelaterede mails fra private mails.

Der mangler en bygning…
Den tidligere inspektørbolig mm. er nu endelig fjernet. Det har pyntet gevaldigt på det visuelle, at få
fjernet den delvis faldefærdige bygning. Den lille matrikel hvorpå bygningen var placeret er
kommunens. Det vil vi, om muligt, arbejde på at ændre.
De to indgangsdøre langs børnehave/SFO-bygningen er blevet udskiftet. Det har ligeledes pyntet.
Vi fornærmer forhåbentligt ingen ved at nævne at de var saneringsmodne 

Nyt fra SFO
Anni, Ole og Henriette siger velkommen tilbage efter en dejlig sommerferie. Vi har glædet os til at
komme i gang efter ferien. Der kommer et nyhedsbrev fra SFO’en i løbet af august, når aktiviteter og
arrangementer er kommet helt på plads. Vi er startet op i uge 32, hvor nogle af de nye børn har lært
SFO’en at kende. Det er dejligt at se, at de "gamle" børn i SFO’en er gode til at vise rundt og fortælle
om huset, og de ting der er vigtige at vide.
Velkommen til Almine, Smilla, Agnes, Victor, Gustav, Peter, Karl-Emil, Lucas og Storm som begynder i
Mini/1. klasse. Også velkommen til Deedee som begynder i SFO’en og går i 2./3. klasse.

Nyt fra børnehaven
I sommerferien har vi i børnehaven nydt det gode vejr de uger vi har haft åben. Vi har været en del
sammen med SFO’en og det har været dejligt at se børnene lege sammen på kryds og tværs. Vi har
lavet bål, været på tur til stranden og leget med vand på legepladsen.
Velkommen til August som begynder i børnehaven d. 1. august. August er Lunas (mini/1. kl.) lillebror.
I børnehaven vil vi ligeledes sende et nyhedsbrev ud med aktiviteter og arrangementer i løbet af
august måned.
Vi har også fået udarbejdet et rigtig fint postkort - reklame for børnehaven. Den vil blive slået op på
Facebook. I er alle velkomne til at dele billedet sammen med en sød kommentar.

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.

Velkommen til et nyt skoleår mandag d. 10. august kl. 8.15 
Benni Hauge Pedersen
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