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Kære forældre

Personalesituationen
Sven Lindschouw har afsluttet sin virksomhedspraktik hos os. Sven har løst mange forskellige opgaver,
især tekniske. Det er vi glade for. Tak til Sven for indsatsen.

Velkommen – Ny elev
Velkommen til Celina (6. kl.) og familie. Vi håber I bliver glade for, at være en del af skolen.

Tak til Vennerne for (jule)gaverne
Den 19. december havde vi besøg af Vennerne i forbindelse med morgensamling. Vennerne kom ikke
tomhændede, som det ses herunder på billedet af gaverne og nisse(hue)børnene.

Brandøvelse
Vi afholdt en varslet brandøvelse d. 21. december for alle. Den forløb overordnet set tilfredsstillende.
Det blev dog klart, at der er behov for et mere gennemtrængende internt varslingssystem. Det vil vi
finde en løsning på først i det nye år.

Skolens ABC
Skolens ABC har været uploadet mere end en måned på hjemmesiden. Jeg håber, I haft anledning til
at orientere jer i den. Vi reviderer den løbende og hører i den forbindelse gerne såfremt I mener, at
der mangler beskrivelse(r) af et emne(r). Sidste side afslører seneste revision.

1

Nyhedsbrev nr. 23 – 22. december 2016
n2020142014bbeltklik og skriv dato
Temamødet – Dannelse – d. 29. november
Det var et fint temamøde om dannelse d. 29. november. Brian gav et veloplagt oplæg, som efterlod
stof til refleksion. En simpel optælling viste, at der var flere ”eksterne” deltagere end ”interne”. Synd
at der ikke var flere af ”vores egne”, der havde fundet det vedkommende, at deltage i temamødet.
Den tidligere meddelte interne debataften om dannelse, vil efter al sandsynlighed blive afholdt enten
tirsdag d. 24. januar eller torsdag d. 26. januar kl. 19.00. Vi håber at rigtig mange vil komme og give
deres besyv med, når vi skal debattere dannelse med det formål, at få en fælles referenceramme.
Temadagen for eleverne vil blive fastsat umiddelbart efter debataftenen.

Finanslov 2017 & koblingsprocent
Som bekendt har vi siden mit seneste nyhedsbrev fået forøget koblingsprocenten, Finanslov 2017, og
ny ressortminister. Koblingsprocenten dækker over det procentuelle tilskud friskoler modtager pr.
elev i forhold til prisen for en elev i det offentlige skoletilbud. Det betyder i praksis, at friskoler selv
skal finansiere differencen mellem koblingsprocenten og 100%. I perioden fra midten af 1990’erne –
2010 var koblingsprocenten 75%. Under den socialdemokratisk ledede regering blev
koblingsprocenten gradvist nedsat til 71%. Reelt er der således blot tale om en tilbagevenden til
tidligere tiders koblingsprocent, idet der med Finanslov 2017 er vedtaget en koblingsprocent på 75%.
Finansiering af ovenstående bliver til dels finansieret ved en reduktion i specialundervisningstilskuddet
til de frie grundskoler. For os betyder det en reduktion på ca. 29% fra 2016 til 2017.
Et kuriosum er, at den nye ressortminister – længe inden hun blev minister – har proklameret, at
koblingsprocenten til de frie grundskoler bør være 80%. Vores forening, Dansk Friskoleforening, som
er til for at varetage vores interesser, vil utvivlsomt blive mindet om dette af en friskoleleder fra Oure
.

Ingen bilkørsel i skolegården
Efter nytår vil der blive monteret en jernkæde således det ikke er muligt at køre tættere på skolen end
opkørslen langs SFO/Børnehave & Vuggestue-bygningen. Sikkerheden for eleverne/børnene er vigtigst.
Såfremt man har et ærinde, der nødvendiggør kørsel i skolegården kan pedellen kontaktes.
Som tidligere nævnt kan der parkeres på grusområdet for enden af boldbanen op mod Tanghavevej,
altså langs med den gamle skole (nuværende Pilagergaard), når der skal afleveres/hentes børn.

Mulig julegave til voksne ?
Den 6. april får vi besøg af Lars Bæk fra Refsvindinge Bryggeri. Lars vil præsentere udvalgte øl for
deltagerne krydret med anekdoter fra et langt liv i øllets tjeneste. Arrangementet er tænkt som et
tilbud til personer med en relation til OFBV, men vil også være åbent for borgere i Oure og omegn.
Tilmelding = Betaling til kontoret. Skynd dig at købe en billet inden naboen køber den sidste .
Se mere info og pris på den vedhæftede invitation/plakat.
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Nyt fra SFO
Den 1. december afholdt vi børnemøde i SFO’en. Mødet omhandlede bl.a. børnenes brug af bandeord
og et eventuelt navn til SFO’en. Der er kommet forskellige forslag til et navn til SFO’en. Vi tager det
op til næste møde. Ift. sproget har børnene fundet eksempler på andre
ord der kan erstatte bandeord. Dem har de stemt om og de hænger nu
rundt i SFO’en. Det at sætte fokus på det talte sprog og skabe en
forståelse af vores forskellige måder, at modtage og forstå det talte
sprog på, håber vi er med til, at børnene overvejer og tænker over
deres brug af sproget.
Oprindeligt var julearrangementet en julefrokost for børnene og har
været placeret, når alle børn har haft fri kl 12.10. Da børnene dette
skoleår har fri på forskellige tidspunkter, har dette ikke været muligt.
Derfor har vi tænkt nye tanker og synes, at dette års arrangement gav
mulighed for at sige god jul til alle – børn som forældre. Det var en rigtig
hyggelig eftermiddag og børnene nød at julehygge med jer og hinanden.
Tak for æblemost, juletræer, pynt, hjælp til at pynte op og særligt til alle
der kiggede forbi og hyggede med os.
Vigtigt! Udgangsdøren i SFO’en låses fremadrettet fast kl 8.30. Husk at
aflevere madpakker, når børnene afleveres i skole.

Nyt fra Børnehave & Vuggestue
December har stået på julehygge og besøg af nisserne Lea og Ludvig. Lea
og Ludvig har på skift besøgt børnene og det har budt på mange oplevelser
og gode historier dagen efter. Vi har glædet os over det fine
nisselandskab i vinduet, hvor der pludselig blev tryllet en nissedør frem.
Vi var også så heldige at møde julemanden på vores tur i skoven. Til
julefrokosten i børnehaven og vuggestuen spiste vi lækker mad – en
rigtig hyggelig middag sammen med børnene. Traditionen tro var vi i
Oure Kirke og i år skulle vi medbringe dyr til udstillingen. Vi lavede
rensdyret Rudolf, som nu står fint i stalden sammen med de andre dyr i
kirken.
Tak for det fine fremmøde til fællesspisning inden juletræsfesten på skolen.
Det er dejligt at se og mærke, at forældregruppen støtter så godt op om
vores arrangementer.
Vigtigt! Af hensyn til sikkerheden for børnene bedes I vinke farvel til jeres
søde små pus i børnehaven. Døren ned til SFO’en samt udgangsdøren i SFO’en
vil fremadrettet være aflåst.

3

Nyhedsbrev nr. 23 – 22. december 2016
n2020142014bbeltklik og skriv dato
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. Skriv til mig på: mail@ourefriskole.dk eller via intra.
Fra alle os til alle jer, de bedste juleønsker… 
Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

Benni Hauge Pedersen
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