Stausø d. 17. august 2016
Kære medlem af skolekredsen
Så er det nye skoleår i gang. 88 børn var klar til start i skolen og 15 børn i børnehaven. Det kunne
godt være lidt bedre, men det hænger nogenlunde sammen. Jeg håber og tror meget på, at PR om
skolens nye vision og mission, de mange forskellige forældre-arbejdsgruppers indsats, og
indsatsen i forhold til at udvikle skolens pædagogik, så vi får en tydeligere profil, vil tiltrække
mange nye elever. Mere om det senere.
I kan se billeder fra begynderklassens første skoledag ved at følge dette link: Begynderstart
I kan se billeder fra de øvrige klassers opstart ved at følge dette link: Skolestart
Vi har fået en rigtig god start – fornøjede børn og voksne i glade gensyn. Her er en god stemning.
Det giver et rigtig godt udgangspunkt for en god skolegang og læring. I børnehaven er der også liv
og aktivitet. For tiden har de travlt med at lave cirkus, og der skal selvfølgelig også hygges og leges.
Børnehaven har sammen med SFO’en holdt åbent hele sommerferien, på nær to uger. Der har
været liv og glade dage.
Børnehaven arbejder efter en årsplan, så man lever op til mål og hensigter indenfor 6 centralt
fastsatte læreplanstemaer. Over den seneste stykke tid har børnene arbejdet på en cirkusforstilling. Cirkus falder inden for området ”Barnets alsidige udvikling”. Øvrige læreplanstemaer som
følges er ”Kulturelle udtryksformer og værdier”, ”Krop og bevægelse”, ”Naturen og naturfænomener”, ”Sociale kompetencer” og ”Sprog”. Det virker måske noget skoleagtigt, men personalet
sørger heldigvis for, at børnene får lov til at lege og have det sjovt med udfordringerne.
Skoleåret er planlagt med uger med ”normal undervisning” i de fleste uger og en del anderledes
uger, med fagfordybelse, teateruge, fællessuge, lejrskoler, gymnastikuge osv. Et nyt redskab i
vores pædagogiske værktøjskasse er UgeskemaRevolutionen. Det er en metode, hvor læreren
planlægger undervisningen for en længere periode af gangen. Ugentlig præsenteres klassen for et
skema med forskellige opgaver af teoretisk og praktisk art inden for faget. Det nye er, at eleverne
selv må bestemme rækkefølgen i opgaveløsningen, og hvor han hun sidder. Det fungerer rigtig
godt, giver ro og fordybelse i undervisningen. Hvis I har lyst til at vide mere kan i læse om det på
denne hjemmeside: UgeskemaRevolution
På personalesiden er Kia Kragh, en af skolens tidligere elever, blevet ansat som kombineret
pædagog og støttelærer. Vi har taget afsked med Line Bregnhøj-Olesen, som har været ansat som
årsvikar. Hun skal tilbage til Den Fri Lærerskole, hvor hun er i gang med at uddanne sig til lærer.
I skolen er ansat 8 lærere, foruden undertegnede og Kia. I SFO og Børnehave er ansat 5
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pædagoger/pædagogiske assistenter. Hertil kommer en pedel og en rengøringsassistent og
skolens sekretær.
Tirsdag aften havde vi bestyrelsesmøde. Bestyrelsen besluttede at ændre lidt i den vision og
mission, der tidligere er meldt ud. Sådan lyder den endelige udgave:

Vision
Vores børn og unge går fremtiden i møde med menneskelig dannelse og med gode innovative, faglige
og sociale kompetencer.

Mission
Vi giver børnene optimale muligheder for at udvikle sig til hele mennesker rodfæstede i tradition,
historie og kultur i et ligeværdigt samarbejde med deres familier.
Iderige og eksperimenterende løsninger lægger til grund for børnenes resultater. Læringsmiljøer på
tværs af alder og niveau styrker børnenes relationer.

Blåbjerg Friskoles børn kendetegnes ved at være:
- kreative og begejstrede for omverdenen
- fagligt kompetente, med en god formidlingsevne
- handlingskompetente med en veludviklet forestillingsevne
- social intelligente så̊ de forstår fællesskabers betydning og deres egen rolle og ansvar heri
I vores skolemiljø er der fokus på udfordringer, faglighed, nærvær og fællesskab.

Vision og mission udspringer af dialogmøderne vi har afholdt de seneste år. Der er nedsat 9
arbejdsgrupper med forældre, der hver har et bestyrelsesmedlem som tovholder. Disse 9
arbejdsgrupper skal sammen med skolens personale levendegøre vision og mission.
Mandag d. 3. oktober afholder vi dialogmøde igen fra 18.30. Her er I hjertelig velkomne til at
deltage og høre mere om vision, mission, hvordan arbejdsgrupperne er kommet fra start og om de
spændende tiltag, der sker i skolen.
Med venlig hilsen

Frands Bruun
Skoleleder
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