Nyhedsbrev nr. 21 – 14. oktober 2016
n2020142014bbeltklik og skriv dato
Kære forældre

Personalesituationen
D. 3. oktober begyndte Linda Vejen Sundberg i primært vuggestuen. Linda er uddannet pædagog og
har erfaring fra institution samt som privat dagplejer. Vi glæder os til samarbejdet. Velkommen til Linda.

Velkommen – Nye elever
Vi har den senere tid fået følgende nye elever:
Magnus 2. kl.
Mikkel 7. kl.
Velkommen til jer og jeres familie. Vi håber I bliver glade for at være en del af skolen.

Åben skole – d. 3. november
Torsdag d. 3. november er der ”Åben skole” som er friskolernes modsvar til efterskolernes
”efterskolernes dag”. Der er tale om omlagt undervisning i perioden kl. 16 – 18. Dvs. der er mødepligt.
Skolen forventer, at forældrene prioriterer arrangementet og derfor ikke beder elever fri.

Temamøde – Dannelse – d. 29. november
Det næste skoletemamøde bliver tirsdag d. 29. november, hvor lektor Brian Degn Mårtensson taler.
Brian er kendt som en meget aktiv bidragsyder til den aktuelle nationale skolepolitiske debat.
Jeg håber I finder temaet relevant, interessant og vedkommende. Jeg tænker at det er indenfor skiven
på en grundvig/koldsk friskole.
Temamødet bliver begyndelse på et større projekt med forældre, lærere og elever.
Jeg kan oplyse, at jeg har haft en drøftelse med Anne-Dorthe Garmund (mor til Zeus i 4. klasse).
Anne-Dorthe og jeg vil senere indbyde til debataften, hvor vi skal drøfte, hvordan vi forstår og omsætter
dannelse til dagligdagen på Oure Friskole, Børnehave og Vuggestue, så vi har en fælles
referenceramme, når vi taler dannelse.
Det er ligeledes tanken, at lærere og elever skal arbejde med dannelse. Det kunne eksempelvis ske
ved en temadag for hele skolen, hvor der blev arbejdet med dannelse på alle klassetrin. Den endelig
form er ikke fastlagt endnu. Skulle der blandt forældrene være ideer, hører vi det meget gerne.
Jeg håber I synes om ideerne og vil bakke op om alle 3 tiltag.
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Udveksling med en skole fra det tyske mindretal i Slesvig
Som jeg nævnte i seneste nyhedsbrev arbejder vi på, at etablere et udvekslingsforløb med en skole fra
det tyske mindretal, dvs. tosprogede (dansk/tysk). De konkrete planer går i retning af, at benytte
lejrskolen i foråret som første udveksling, hvor Oure Friskole skal til Slesvig. Vi arbejder videre med
projektet. I vil høre nærmere.

Sprogbrug
Vi vil i den kommende tid – og fremadrettet sætte fokus på sprogbruget i al almindelighed.
Vi oplever, at nogle elever til tider har et upassende/vulgært sprogbrug, måske affødt af påvirkninger
fra sociale medier. Slangudtryk mm. har begrænsede anvendelsesmuligheder, ikke mindst i
skolesammenhæng. Jeg vil derfor opfordre jer forældre til, at tage en snak med jeres barn/børn om
sprogbrug generelt.

Elevråd
Vi har nu fået valgt elevrådet, jf. nedenstående oversigt.
Klasse
2
3
4
5
6
7
8
9

Repræsentant
Luka
Malte
Frej
Mathilde
Helena
Christian
Marius
Martin

Suppleant
Eddie
Scott
Ida B
Niklas
Jasper
Cathrine
Cebastian
Mikkel

På elevrådets første møde blev Martin fra 9. klasse valgt til elevrådsformand, og Marius fra 8. klasse til
næstformand. Vi forventer, at elevrådet holder møde en gang om måneden.

Microsoft Office til alle elever
Jeg minder om, at skolen har 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 egen (private) 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.
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Nyt navn
Navneændringen er ikke annulleret, men blot udskudt idet der for tiden sker meget i og omkring Oure
Friskole, Børnehave og Vuggestue. Vi fik tidligere flere gode forslag – de er gemt, men andre kreative
sjæle må meget gerne byde ind med forslag. Der er fortsat to flasker god vin på højkant.

Nyt fra SFO
Vi vil gerne sige hjertelig velkommen til Magnus og familie, der er startet i SFO’ en.
Vi havde en sjov, hyggelig og festlig SFO-fest. Alle kom med godt humør og taget
lettede, da der var konkurrence efter maden. Freja blev SFO-mester
i snørrebåndsspisning. Der var susmørkehygge på legepladsen og dans i salen.
Vi vil også sige mange tak for de forskellige bidrag til aftenen.
Efter efterårsferien inviterer vi de kommende skolebørn fra børnehaven ned
til hygge i SFO’en. Her vil børnene lære SFO’en og børnene at kende. De store
er parate til at invitere dem med i lege, hjælpe dem med at få en god oplevelse
og vise dem hvordan det er at gå i SFO.

Nyt fra børnehave & vuggestue
Børnehaven afslutter vores tema med kroppen. Børnene har i de sidste uger
prøvet forskellige aktiviteter der handler om kroppen. Blandt andet har børnene
haft lidt førstehjælp i form af historie, hvordan hjælper vi hinanden og hvad
skal vi gøre, hvis en slår sig og kommer til skade. De har løbet om morgenen,
været i salen og prøvet en forhindringsbane. Den store afslutning i dag med
løb på legepladsen og fællesspisning bagefter.
I vuggestuen siger vi velkommen til Trine og Frederik samt deres familier.
Vi siger også velkommen til Linda som er ny voksen til børnehaven &
vuggestuen.
I Vuggestuen bruger vi meget motorikken og elsker at lege ude i al slags vejr.
HUSK Bedsteforældre Juleklippedag i børnehaven & vuggestuen den 25.
november – nærmere info om tidspunkt kommer senere.
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.
Venlige efterårshilsner 
Benni Hauge Pedersen

3

