27.06.2014

Ugebrev

Afslutning:
Torsdag aften holdt vi afslutningsfest for 8. klasse. Det
var meget hyggeligt. Fredag morgen kvitterede eleverne
så med at stå for programmet, som bl.a. indeholdt påklædning af lærerne med morsomt tøj, forskellige lege for
lærerne og for de øvrige elever.
Til sidst fik vi alle sammen en is.
Efter den fælles afslutning stillede afgangseleverne sig
op og gav hånd til os alle sammen.
Vi ønsker alle 8. klasses elever og deres forældre god
vind og held og lykke med det nye.

Farvel:
Sidste skoledag er jo farvel-dag. I år skal vi sige farvel til
4 elever fra 8. klasse. Det er Emilie, Lise, Caroline og
Kamma. Derudover siger vi også farvel til Kirstine, som
skal på efterskole i 8. klasse, og til Nanna R.T., som skal
gå på Løgstør Skole efter sommerferien.
Held og lykke til jer alle sammen, og tak for den tid, vi har
kendt jer. Vi håber, at I vil komme tilbage og fortælle om
jeres oplevelser på jeres nye skoler. God vind fremover.

Goddag:
Mille, Daniel og Austeja har været på besøg her før sommerferien. De starter alle tre igen efter ferien. Vi byder
velkommen til jer alle tre og jeres familier.
For Austeja er det er særlig udfordring, da hun kommer
fra Lithauen og ikke taler dansk. Derfor har hun brug for
lidt særlig opmærksomhed. Hun vil rigtig gerne lege med
nogen i sommerferien, og dey håber vi, at I vil hjælpe lidt
med. Hvis dit barn har lyst til at lege med Austeja, kan du
ringe til Jonna, som er morog fars danske arbejdsgiver i
Malle på mobil nr.:24676091

Vilsted Friskole og skolereformen:
Efter sommerferien går folkeskolen i gang med at gennemføre den nye skolereform, og derfor er det nærliggende at spørge, om det får nogle konsekvenser for os
på Vilsted Friskole.
Det er politisk besluttet, at friskoler ikke skal følge den
nye reform, blot vi lever op til kravet om, at vores undervisning skal stå mål med den undervisning, man giver i
folkeskolen.
Det mener vi godt, vi kan med det skema, vi har nu, og
derfor har bestyrelsen besluttet, at vi fortsætter med vores nuværende skemastruktur med et par enkelte undtagelser:
Engelskundervisningen starter i 1. klasse
Tyskundervisningen starter i 5. klasse.
Det betyder altså, at vi IKKE skal gå længere tid i skole.
Bestyrelsen har ligeledes besluttet, at vi vil drøfte udvalgte elementer af Vilsted Friskoles undervisningstilbud på
det kommende storforældremøde
Pernille Vigsø Bagge har skrevet en fin artikel om, hvorfor vi mener, at vi kan stå mål med kravene i folkeskolereformen. Se artiklen på bagsiden.

Kære børn, lærere og forældre på friskolen
Nanna R.T. starter på Løgstør Skole efter ferien, og der-

Mappen

for vil vi sige en STOR TAK til jer alle. I har givet Nanna
og ikke mindst os andre en masse gode oplevelser. Det
vil vi tage med os videre, hvor vi går og står. Vi vil gerne
sige på gensyn og ikke farvel. Nanna er altid klar på en
legeaftale uanset om hun er i Ranum eller Løgstør. Nannas nye adresse er: Sønderport 59 st., 9670 Løgstør.
Nannas sidste dag er i SFO fredag den 4/7.
De kærligste hilsner Nanna Bjarne og Malene

Jernindsamling:
Stor tak for alle bidrag ved vores jernindsamling. Vi har
samlet for ca. 4.5000,Tusind tak til Merete for initiativet og for at administrere
indsamlingen. Vi håber, du har lyst igen en anden gang.

Dronningebesøg
I anledning af, at Dronning Margrethe besøger Livø den
3/9, så er alle børn og ansatte på Vilsted Friskole inviteret til at deltage. Vi skal bl.a. modtage dronningen på
kajen og vinke farvel til hende igen.
Arrangementet starter på Rønbjerg Havn kl 8.00 og vi
forventer, at arrangementet er slut ca. kl. 16.00, og at
alle børn derfor skal hentes på havnen.
De nærmere detaljer kommer senere, når vi nærmer os,
men sæt allerede nu kryds i kalenderen, således at hele
dagen den 3. september er reserveret til skoledag.

Kommunikation mellem forældre og lærere
Mobilen er efterhånden vores foretrukne kommunikations-værktøj. Det er let at sende en SMS, når vi kommer i
tanke om, at vi vil give en besked.
Det har blot den ulempe, at man som lærer ofte får arbejdsrelaterede beskeder, når man ellers har fri. Det kan
føles lidt unødvendigt at modtage en besked fredag aften
om at lille-Peter skal til tandlæge på tirsdag.
Derfor opfordrer vi kraftigt til, at I hjælper os med at sortere i, hvad der er relevant, og hvad der godt kan vente.
Det er en god idé:
- at sende beskeder til de mailadresser, som findes i
infohæftet eller på hjemmesiden. De bliver alle åbnet før
skoledagen begynder.
- at SMS’e eller ringe før kl. 17.00, da vi skal forsøge at
overholde de nye arbejdstidsregler, som foreskriver, at
lærerne ikke må arbejde efter kl 17 uden forudgående
planlægning.
Man kan altid ringe eller skrive til Jens Chr på 61260339.
Vi håber, at I vil modtage dette som en venlig opfordring.
Det er vigtigt at understrege, at vi gerne vil fastholde den
gode dialog, som vi har med jer.
Tusind tak til alle børn, forældre og ansatte for den
store opmærksomhed på min fødselsdag. Jeg havde en
fantastisk dag.
MVH Jens Chr
Se bagsiden
Alle ansatte ønsker jer alle sammen en god ferie.
Tak for året, der er gået. Vi glæder os til at se jer igen
mandag den 11. august kl 8.00 - 12.00

God sommerferie

SFO-nyt

Inklusion: Et af skolens vigtige fokuspunkter er
”fællesskab” – også i undervisningen. Derfor er det
ikke nyt for friskolens lærere at skulle rumme børn
med forskellige faglige og adfærdsmæssige færdigheder. Undervisningen foregår i aldersintegrerede
grupper, hvor der sædvanligvis er to lærere.
Fokus på trivsel: I mange år har vi, med stor succes, ved hvert skoleårs begyndelse sat store og
små elever sammen to og to i vores såkaldte hestføl-par. For et skoleår er hest og føl hinandens faste venner, ligesom eleverne på tværs af alder sættes sammen i familiegrupper, som hver måned
planlægger en fælles aktivitet. Begge ordninger
øger elevernes trivsel, deres sociale kompetencer
og modvirker mobning.
Undervisning på tværs: I skolens blokfag undervises der på tværs af fagene i projektorienterede forløb, ligesom eleverne i andre forløb undervises båKalender og planer
de på tværs af alder, interesse og fagligt niveau.
I løbet af de næste dage vil næste års kalender blive lavet
Bevægelse
og ture ud i verden: Friluftsundervisfærdig. Den bliver lagt ud på hjemmesiden, så snart den er
ning og undervisning uden for klasselokalet er et
færdig.
Skoleskemaet bliver også snart færdigt, og det kan finfast element af hverdagen på Vilsted Friskole. Skodes sammesteds.
lens bus og den årlige lejrskole gør, at der både er
Hvis I ønsker at benytte bus til næste skoleår, så bedes I
ture til bibliotek, kunstmuseum, bondegård, skov,
sende besked til mail@vilstedfriskole.dk i løbet af sommerfjord, sø m.v.
ferien. Så vil Svend og Jens Chr lave en ny køreplan i den
sidste uge af sommerferien. Planen vil herefter være at finMere musik: Morgensamlingen med sang, musik og
de på hjemmesiden.
fælles meddelelser er en fast bestanddel af skolens
liv, og som et supplement til skolens egen musikunVilsted Friskoles generalforsamling – og hvad
dervisning tilbyder Vesthimmerlands Kulturskole
med den skolereform?
undervisning på skolen.
Avisartikel af Pernille Vigsø Bagge
SFO og mini-SFO: Vores skole-fritidsordning er et
Vilsted Friskole holdt forleden generalforsamling, og i den
stort hit blandt børnene helt op til 4. klasse og vores
forbindelse faldt samtalen blandt de fremmødte forældre på
SFO-pædagoger indgår i arbejdet med vores indden nye skolereform. Der var bl.a. interesse for at vide, om
skolingsbørn i vores mini-SFO, som på en god og
børnene får en længere skoledag.
tryg måde hjælpes til overgangen fra børnehave til
Skoleleder Jens Chr. Møller forklarede, at målet for underskole.
visningen på frie grundskoler ifølge lovgivningen skal leve
På Vilsted Friskole har vi allerede erfaringer med mange af
op til de mål, der er for undervisningen i folkeskolen.
elementerne i den nye folkeskolereform, mens andre eleMen da frie grundskolers tilskud pr. elev kun udgør 71% af menter ikke passer ind i vores skole-hverdag. Vi vil bruge
det en folkeskoleelev tildeles, er det politisk besluttet, at frie vores frihed til at udvikle vores skole i et tæt samarbejde
grundskoler selv kan bestemme om, og hvordan, skoleremellem skolens bestyrelse, forældre, skoleleder og lærere –
formen implementeres.
og altid have nærværet, fagligheden og fællesskabet i foPå Vilsted Friskole har mange af tankerne i skolereformen kus.
imidlertid allerede vundet indpas for flere år siden:
Røngøring
Skoledagens længde: I Vilsted ændrer vi ikke længTovholder: Michael Bagge, 25 53 05 08
den på skoledagen, fordi vi i forvejen har et højt
Barn
Forældre
niveau på både timetal og normering, og fordi vi
1 Freja, Anna
Pernille og Michael
fortsat ønsker, i visse forløb, at kunne tilrettelægge
undervisningen både på tværs af alder, fag og det
1 Thea
Sasha Jensen
ellers fastlagte skema.
2 Emma, Mathias Pernille og Mikael
Lektiehjælp: De seneste år har der været en ugent2 Kai
Tine og George
lig fast lektietime i 3., 4. og 5. klasse, som har givet
3 Lasse
Anja og Ulrik
eleverne mulighed for at lave deres lektier med voksenhjælp og dermed holde fri, når skoledagen er
3 Lilian, Alexander Tanja og Peppino
slut. Desuden tilbydes der lektiehjælp til de små i
4 Niels
Randi og Peder
SFO.
4 Barbara
Lykke og Tobias
SFO
Vi fik afsluttet vore kunst uge. Og børnens flotte resultater
er hængt til pynt i cykelskuret. Det var hyggeligt, med mange forældre der kunne se sig tid til at møde op til vores
sommer-afslutning/ kunst-udstilling.
Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer
Kærligste sommer hilsner fra fritter-folk!
Mini sfo
Kære alle mini`er..
Nu er tiden slut med at gå i Mini-SFO. Det har for os været
en dejligt tid. Vi har været glade for at se hvordan i Miniér
har udviklet jer de måneder i gået her på friskolens Mini
SFO...Men nu er det tid til at sige .
Snip snap snude nu er den historie ude,tip tap tønde nu kan
en ny begynde..og nu er i klar parat til SKOLE-START!!!
kærelige Sommer hilsner til jer og jeres forældre.

