
Fællesskabet i fokus.

På Tandslet friskole værner vi om vores værdier, og i særdeleshed fællesskabet. Det er en af de ting som vi
virkelig er stolte af. Med trivselsprojektet som afsæt er fællesskabet en værdi som vi hele tiden bør værne
om og ikke mindst rette vores fokus på. Men hvad er det som gør, at det har en så stor betydning for vores
skole?

Eleverne har sammen et fællesskab med hinanden, og ikke mindst lærerne, om at have et godt
læringsmiljø.

Når familierne mødes på skolen til arrangementer, da opstår fællesskabet om at skabe noget sammen. Det
kan være sig alt lige fra madaftener, klassearrangementer, til vedligeholdelse af skolen. Vi lærer hinanden
at kende på kryds og tværs af årgange. Der snakkes og hygges forældrene imellem, og når eleverne ser at
forældrene snakker godt sammen, da smitter det også af på eleverne imellem.

Det er vigtigt for os at have en pæn og ren skole. Denne rengøring bliver foretaget af forældrene, som på
skift sørger for at vores børn har et rent læringsmiljø når de møder ind mandag morgen. Det er vigtigt både
for deres læring og sundhed, at de fysiske rammer er rene. Selvom kalenderen i familierne ofte er fyldt op,
da er der mulighed for at planlægge rengøringen således, man måske kan have tid til en kort kaffepause
med nogle af de andre familier inden rengøringstjansen færdiggøres.

På vores fælles arbejdslørdage er det lige ved, der til tider bliver udrettet mirakler. Det er helt fantastisk,
hvor meget der kan laves når vi sammen mødes og får lavet de ting, der måtte være på programmet. Vi har
gennem årerne fået lavet en rigtig flot skole. Her kan børnene også sagtens være med ved enten at give en
hjælpende hånd eller lege med nogle af alle de andre kammerater, der måtte dukke op. Det er altid en
rigtig hyggelig dag, hvor fællesskabet virkelig ses og nydes.

Vores arbejdsgrupper er med til at sikre, at vi har kage til specielle arrangementer, at græsset bliver slået,
at vores IT på vores skole er funktionsdygtigt, at ekstraordinær post omdeles, at områder af skolen ved
specielle lejligheder kan blive gjort lidt ekstra rent, at skolen bliver fejet, madlavning til arbejdslørdage og
fonde søges ved ønske herom osv. Der ligger naturligvis et meget stort arbejde i alle disse arbejdsgrupper,
men det er også noget som uden sammenligning er med til at styrke vores fællesskab.

Det er et enormt stort stykke arbejde forældrene ligger i vores skole, og det er netop det som gør at det er
muligt at skabe et fællesskab som vores.Derfor er det naturligvis også vigtigt, at vi alle løfter i fælles flok.
Det er hele essensen for at kunne have en skole som vores. Vi skal værne om vores fællesskab, da det er en
stor gave for vores skole, vi som forældre og ikke mindst for vores børn.

God påske
Hilsen
Bestyrelsen.


