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Kære forældre

Personalesituationen
Pr. 31. august er Hans Pauli Thomasen begyndt i virksomhedspraktik. Hans skal primært hjælpe
Michael med forefaldende arbejde. Aftalen løber indtil videre til og med d. 27. november 2015.

Årsplaner
Fra d. 21. september vil årsplanerne være at finde på skolens hjemmeside.

Ny præsentationsfilm
Torsdag d. 3. september havde vi præmierer på vores præsentationsfilm. Det er kort fortalt en
sideeffekt af vores annonceringsaftale med Fynske Medier. Med udgangspunkt i den ramme der nu
engang er for en 2 minutters præsentation synes jeg, at resultatet er godt. Præsentationsfilmen vil
blive uploadet på hjemmesiden.

Skolefoto - Skoleåret 2015/2016
Gennem flere år har det været Gauss Foto i Svendborg der har forestået skolefoto. Da jeg fra flere
sider har modtaget meldinger gående på utilfredshed har vi år valgt at entrere med en ny
skolefotoleverandør. D. 14. september kommer Stjernefoto fra Kværndrup og fotograferer. Eleverne
har i dag fået bestillingssedler med hjem.

Referater på hjemmesiden
Vi har oprettet et ”lyseblåt felt” yderst til venstre på hjemmesiden. Her vil tidligere og fremtidige
bestyrelsesreferater blive uploadet.

Nyt rengøringsfirma
Som bekendt har der været en kort periode hvor papirholdere og sæbedispensere har været
demonteret fra toiletterne mv. Vi blev efter sommerferien opmærksomme på nogle
uregelmæssigheder i forbindelse med det tidligere rengøringsfirmas varetagelse af opgaven. Da jeg
konfronterede dem med uregelmæssighederne valgte det tidligere rengøringsfirma at opsige ”aftalen”
med dags varsel. I den forbindelse demonterede det tidligere rengøringsfirma deres papirholdere og
sæbedispensere henover natten. Det er årsagen til det intermezzo der har været. Det nye
rengøringsfirma er Holst gruppen.
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Folk & Fæ - Et eksemplar til alle
Redaktøren af Folk & Fæ kontaktede mig for at tilbyde et eksemplar til hver familie. Jeg er bekendt
med, at flere bor i Folk & Fæ’s normale distributionsområde. ”Overskydende” eksemplarer kan
videregives til potentielle nye familier.

Vuggestue - En mulighed der undersøges
Efter forespørgsler på vuggestuepladser har ledelsen fået til opgave at undersøge muligheden af, at
etablere vuggestuepladser i forbindelse med børnehaven. Etableringen skal ses som en yderligere
udnyttelse af de fysiske faciliteter børnehaven disponerer over. Henriette har stor erfaring med såvel
etablering samt drift af vuggestue, så det giver god pædagogisk mening, at have en integreret
institution som det i givet fald vil blive.

Ny samarbejdsalliance – Spændende foredrag/debataften
Vi har indgået en samarbejdsalliance med menighedsrådet ved Oure, Vejstrup & Lundeborg kirker.
Vores første fællesarrangement bliver et foredrag/en debataften i skolens aula ud fra temaet
velfærdsstaten og kirken. Arrangementet vil være i løbet af efteråret 2015 – dato følger.
Oplægsholderen bliver professor Jørn Henrik Petersen, center for velfærdsstudier Syddansk
Universitet. Jørn Henrik Petersen er kendt i den brede offentlighed som medlem af
velfærdkommission, nuværende bestyrelsesformand for Fynske Medier og tidl. bestyrelsesformand for
TV2. Jeg har selv haft fornøjelsen af, at have haft Jørn Henrik som underviser på universitetet så jeg
ved, at han – trods den akademiske baggrund - evner at kommunikere spændende og
vedkommende.

Kommunikation, Intra og medarbejderarbejdsmails
I det foregående nyhedsbrev anmodede jeg om, at fremtidig kommunikation skulle foregå over Intra.
Samtidig oplyste jeg, at vi i begyndelsen af det nye skoleår ville arbejde på, at få oprettet
arbejdsmails til hver enkel medarbejder, således medarbejderne får adskilt arbejdsrelaterede mails fra
private mails. Arbejdet med at oprette arbejdsmails er næsten fuldendt.
Jeg skal være den første til at beklage de udfordringer der har været med Intra. Jeg havde godt hørt,
at der havde været udfordringer længe før min tiltræden. Min tilgang har været, at enten får vi det til
at virke, ellers skal det afvikles. Fremskrivningen ved skoleårsskiftet voldte betydeligt flere
udfordringer end jeg havde forestillet mig. Det har været aldeles utilfredsstillende for alle.
Vores eksterne hjemmeside/Intra-operatør har nu meldt klar. Jeg håber derfor, at det fremadrettet
kommer til at køre planmæssigt til glæde og gavn for os alle. Lad os det vide i fald der mod
forventning fortsat skulle være udfordringer, udover det jeg beskriver herunder.
Begrænsningen:
Hvis man påbegynder en besked til eksempelvis forældrene fra flere klasser. Kan forældrene som
hidtil besvare beskeden, men ikke ændrer på modtagerne af beskeden. Det medfører at en
besvarelse ikke blot er en besvarelse til afsenderen, men alle på modtagerlisten. Det er meget
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uhensigtsmæssigt og forstyrrende for alle. Jeg har bedt vores leverandør undersøge om der findes en
løsning på dette.
Løsningen indtil ovenstående har fundet sin løsning vil være, at påbegynde en ny besked til den man
ønsker at kommunikere med fremfor, at besvare til alle på modtagerlisten.
Som jeg ligeledes skrev i sidste nyhedsbrev kan Henriette og jeg fortsat kontaktes på vores
respektive arbejdsmails, ligesom vi fortsat benytter dem ved kommunikation til mange modtagere. Vi
får ikke oprettet arbejdsmails med vores fornavne. Det skyldes at vi allerede har hver vores
arbejdsmails, som vi ikke kan nedlægge eller ændre mailadressen på af hensyn til de steder, hvor vi
er registreret hos myndighederne mv. Henriette og jeg sender oftest mails ud med beskeder til alle,
altså med et modtagerantal langt over 100.
Henvendelser til undertegnede kan fortsat ske på: mail@ourefriskole.dk
Henvendelser til Henriette kan ske på: bh.sfo@ourefriskole.dk

Nyt fra SFO
Børnene i SFO’ en er nu kommet godt ind i de ændringer der har været på aktivitetsskemaet. Vi ser
også børn, der har brug for at lege efter skoledagen. Det værdsætter vi også højt.
Vi er blevet gjort opmærksomme på, at vi ikke har fulgt aktivitetsskemaet onsdag. Vi har byttet om på
ulige og lige uger med bål og cykelaktivitet. De bliver ændret fremadrettet.
HUSK. Den 17. september er overnatning i SFO’ en - nærmere info kommer via Intra. Vi glæder os til
at hygge, lege, danse og meget mere.
Obs. Der er ikke cykeltur i næste uge da der er emneuge på skolen.

Nyt fra Børnehaven
I August måned startede vi vores Høsttema. Sammen har vi i naturen fundet forskellige bær og frugt,
der var klar til at blive spist og nydt. Vi har sunget, leget og læst om høsten. Fx har vi sunget om
solsikken, kigget, duftet og mærket på en super flot solsikke hjemme fra Vilhelm. Vi har malet flotte
billeder af solsikken.
I næste uge, hvor der er emneuge på skolen vil vi det
omfang det er muligt deltage i nogle af aktiviteterne og
også i børnehaven vil det ose af høstemneuge.

Torsdag, hvor der er høstmarked, vil der i børnehaven
være fernisering på de ting vi i løbet af ugerne har lavet
og en masse fine billeder af forløbene.

3

Nyhedsbrev nr. 9 – 7. september 2015
n2020142014bbeltklik og skriv dato
I børnehave har vi åbnet mere op for samarbejde ud af
huset. Vi får også besøg af private dagplejere som
besøger vores børnehave og har legestue her.

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.

Vi glæder os til at se jer til høstmarked på torsdag d. 10. september 
Benni Hauge Pedersen
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