Stausø d. 31.01.2017

Kære medlemmer af Blåbjerg Friskole og Børnehaves støttekreds

Vedr. Opkrævning af kontingent og beretning for sidste del året, der er gået
Allerførst stor tak for støtte og opbakning i året, der er gået. Jeres medleven og opbakning har stor
betydning.
Vi håber, at I fortsat vil støtte skolen som medlem af støttekredsen. Det koster 50 kr. pr. person om året at
være medlem. Pengene indsættes på kontonr. 9682 773654 senest d. 28. februar 2017 (Har I allerede
betalt for 2017, bedes I se bort fra dette). Skriv ”skolekreds + navn” ved indbetalingen, så vi kan se hvem
der har betalt.
Evt. supplerende støtte modtages med tak.
Som medlem får I mulighed for at deltage i den årlige generalforsamling. I kan modtage vores ugentlige
nyhedsbrev. Hvis det ønskes så send os en e-mailadresse.
Nyhedsbrevene kan også læses på vores hjemmeside. Her kan også ses billeder fra årets forskellige
begivenheder.

Med venlig hilsen

Charlotte Kristensen
Formand
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Beretning om hvad er der sket i sidste halvår af 2016
Så er der gået næsten et halvt år siden, jeg sidst skrev til Jer. Igen en periode, hvor der er sket rigtig meget.
Sidst jeg skrev præsenterede jeg vores nye vision og mission. Det skal vi jo så for alvor til at have levet ud i
praksis. Derfor blev alle lærere indkaldt til kursus. Midt under dette kursus ringede Klaus Sørensen ude fra
bussens hjemkørsels rute. Han fortalte at vores blå bus er brudt sammen. Den betyder rigtig meget for os,
da eleverne efterhånden kommer fra et kæmpe område. Den kom til at køre igen, men det blev
startskuddet til, at vi begyndte at lede efter en ny bus. Sådan en fandt vi. En meget fin og ikke nær så
gammel model, som vi har fået udsmykket med skolens og børnehavens fokuspunkter: Nærvær, Faglighed,
Udfordringer, Udvikling og Fællesskab, vores vision, fællesskabets træ og fine stregtegninger af børn.
Måske har I set bussen? Den er blevet rigtig flot og en fin ”reklamesøjle” for skole og børnehave.
Sidste år bad vi elevrådet komme med ønsker til, hvordan elevgangen kunne renoveres og møbleres. Det
var en opgave, de arbejdede med på. Nu er det ved at være tid til, at den store ændring finder sted. Vi har
fundet de møbler, vi ønsker at købe, og i vinterferien bliver gangen spartlet, slebet og malet. Vi håber det
kommer til at give et lyst, let og inspirende undervisningsmiljø til børnene.
I udgangen af september forlod Birthe Linding os til fordel for et job ved Realskolen i Esbjerg. Birthe har
været daglig leder af børnehaven, SFO og begynderklasselærer de sidste år. Det skaber selvfølgelig noget
turbulens, men i hendes sted har vi ansat Kia Kragh som pædagog i børnehaven og begynderklasselærer. Vi
har samtidig benyttet lejligheden til at justere antallet af ansatte i børnehaven, så det bedre modsvarer
vores forventninger til børnetallet i skolen. Kia går på barsel sidst i marts måned, så nu leder vi efter en
vikar for hende.
Pr. 1. november har vi ansat Kamilla Wismann i en 80% stilling, da Klaus Agerbo er delvist sygemeldt for en
længere periode. Kamilla er nyuddannet fra Den Frie Lærerskole i Ollerup og hun har bosat sig i Varde.
I skolen har vi pt. 85 elever og 29 børn går i SFO. I børnehaven er der 16 børn, med udsigt til 84 elever i
skolen og 10 børn i børnehaven efter sommerferien. Det tal skulle gerne stige lidt inden det nye skoleårs
start. Det plejer det heldigvis at gøre.
Livets gang på skolen følger det årshjul, som mange af jer kender. Afvekslende undervisning, fagfordybelse,
teateruger osv. Det kan I alt samme følge i vores nyhedsbrev. Det finder I på vores hjemmeside ved at følge
dette link. I kan sende en email adresse til skolen@bfri.dk hvis i ønsker at modtage nyhedsbrevet i jeres
mail, når det udgives.
Med venlig hilsen

Frands Bruun
Skoleleder
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