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Så oprandt dagen, hvor vi skal tage afsked med Ditte
Tusind tak til Ditte for det flotte stykke arbejde!
Olsen for denne gang. Ditte har som bekendt været vo- På mandag er Peter så tilbage på skolen som færdigudres tro vikar i de 6 uger, Peter har været på buschauffør dannet buschauffør - det glæder vi os meget til!
-kursus.
Fredag d. 22. januar!
Frivillige har meldt sig til at sørge for mad på fredag. Nogen har bagt, og andre møder op og sørger for resten. Tusind tak!

Vi mangler brød!
Tusind tak til jer, der har bagt til os i den forgangne uge.
Vi kunne godt bruge lidt mere brød, så er der et par stykker mere, som har tid og lyst, er I meget velkomne.

Vi er blevet spurgt om, hvad den ”audition”, vi har planlagt at gennemføre på
fredag for mellemgruppen og storegruppen, går ud på. Det får I en forklaring
Elevers ophold på skolen efter skoletid!
på her:
Vi oplever ofte, at børn opholder sig på skolen efter skoEleverne har i denne uge valgt sig ind på det ”værksted”, de gerne vil arbejde
letid. Det drejer sig primært om elever fra mellemgruppå i dramaugerne. Nogle har valgt at være skuespillere, andre vil gerne spille
pen, som om onsdagen venter på bussen. Vi mener, at
musik eller sørge for lys/lyd eller noget helt fjerde. Eleverne har kunnet vælge
vores børn skal være under opsyn, når de er på skolen.
mellem 5 forskellige værksteder.
Det er de ikke efter skoletid, medmindre de går i fritter.
De tidligere år har vi oplevet, at en del elever, når arbejdet er gået i gang, er
Derfor opfordrer bestyrelsen til, at alle børn, som af den
blevet overraskede over, hvad arbejdet i deres værksted gik ud på. Det har
ene eller den anden grund skal opholde sig på skolen
betydet, at de har ønsket at skifte hold efter måske 1, 2 eller 3 dage. Den slags
efter skoletid, benytter sig af fritteren.
skift giver dårlige arbejdsbetingelser både for den, der skifter og for resten af
holdet. For at mindske risikoen for, at eleverne vælger forkert, prøver vi med
en såkaldt ”audition”. Det går ud på, at eleven får lov at prøve sit værksted af
Fra bestyrelsen!
for at se, om det nu var det, han/hun havde forestillet sig. Hvis værkstedet ikke 
Vi får besøg af en delegation fra Midtdjurs Frilever op til forventningerne, kan eleven få lov at vælge sig over på et andet
skole d. 29/1. De er særligt interesserede i, hvorværksted.
dan man laver udskoling (svarende til vores stoVores udgave af en audition kan derfor ikke sammenlignes med den, man kan
regruppe).
se på tv fx i programmet X-Factor. Hos os er alle børn på forhånd erklæret

Revideret rengøringsplan er vedhæftet ugebrevet.
egnede til at deltage på holdet, hvis de ønsker det. Den eneste forhindring er

Budget 2016 er godkendt.
holdets størrelse, som vi naturligvis må tage hensyn til.

Vi søger nye bestyrelsesmedlemmer!

Elevtimetallet på Vilsted Friskole blev gennemgået.
Til lillegruppen!
På torsdag kl. 9.45 tager lillegruppen til Ranum og ser Ranum Skoles opførelse af 
Personalesituationen blev drøftet.
musicalen ”Peter Pan”. Vi er tilbage ca. kl. 11.45.

Kære Mellemgruppe

Storforældremødet - ny dato!
Storforældremødet flyttes til tirsdag d. 5. april!

Blomster- og chokoladesalget har indbragt 15352,25, som er overført til
jeres konto. Det er godt at vide, der allerede er lavet planer for pengene.
Det har I fortjent:-) Hilsen Randi

BEMÆRK!!
Ungdomsklubbens nye program er vedhæftet!

Rengøring.
Lørdag d. 16. januar:
Laila og Claus Sørensen, Sine Welling og Nick Iversen, Dorthe og Michael Rahmani, Lisa og Henrik Nielsen, Kate og
René Thimm, Helle Bay og Jakob Jakobsen, Ove Larsen og Charlotte Jensen, Kristina og Johnny Laustsen, Theresa og
Thomas B. Andersen, Randi og Peder Kristensen, Ausra og Vitalius Ikramovas.
Lørdag d. 23. januar er det følgende hold:
Diana Rind og Ulrik Pedersen, Merete og Thomas Laibjørn, Sarah Jensen, Ann Nielsen og Per Høg,
Tina og Hans Hansen, Heidi og Stefan Rasmussen, Helle Ørskov og Bent Pedersen, Camilla Nøhr,
Helle Anderson og Thorkild Svendsen, Mette og Ib Andersen

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god weekend!

