Skoleinfo
Så er der skoleinfo igen. Denne gang om trivselsprojektet, Hans Jørgen der stopper,
teaterprojektet, generalforsamlingen, den kommende påskeferie og strejke og lockout.
Trivselsprojektet
Før jul søgte vi undervisningsministeriet om at komme med i et trivselsprojekt. Dorte lagde et
stort arbejde i det, og det er lykkedes os at blive en af de 5 skoler, der fik bevilliget midler til
projektet. Det betyder, at vi har mulighed for i en periode at arbejde mere intensivt med trivslen
på vores skole. Det er både gennem uddannelse af lærerne, trivselsdage med eleverne, opdatering
på de nyeste anti-mobbeteorier og sparring / samarbejde med eksterne trivselskonsulenter, der
kommer og kigger på og skriver om vores skoles kultur og arbejde med trivsel.
Vi har netop afholdt vores første trivselsdag for eleverne. Her blev der snakket meget i
afdelingerne om, hvad der skal til i et fællesskab, for at alle elever kan trives. Der blev lavet film i
alle afdelinger, som vil blive lagt ud på hjemmesiden - efterhånden som de bliver færdige. I vil også
kunne følge med i projektet på hjemmesiden under punktet "Trivsel".
Hans Jørgen stopper
Som flere af jer sikkert har lagt mærke til, har Hans Jørgen i den sidste tid været sygemeldt, og det
har været svært for os at nå omkring alle de praktiske opgaver der er i det daglige.
Skolen har indgået en aftale med Hans Jørgen, der bevirker, at Hans Jørgen stopper på skolen.
Hans Jørgen stopper pga. sygdom, der medfører at han ikke længere er i stand til at løfte opgaven
som pedel ved skolen.
Skolen takker mange gange for det gode samarbejde og det store arbejde der er lagt i at gøre de
fysiske rammer på skolen gode til glæde for alle. Alle ønsker Hans Jørgen held og lykke fremover –
vi kommer alle til at savne ham.
Teaterprojektet
Så er der gang i teaterprojektet. Scenen er næsten færdigbygget, replikkerne ved at falde på plads
og musik og kostumer tager form. Børnene fik mandag invitationer med hjem, så skulle I ikke have
set dem, så bed dem om at få en ny invitation med hjem. Tilmeldingen findes på invitationen.
Generalprøven er torsdag d. 22. marts kl. 11.00 og om aftenen er forestillingen for forældrene kl.
19.00. Skulle det gå helt galt med at få fat i en invitation kan I skrive til Pia på
friskolekontor@tandslet.dk
Det er vigtig at få alle meldt til, da der er et begrænset antal pladser.
Generalforsamling
Vi nærmer os også årets generalforsamling. Det er torsdag d. 12. april kl. 17.00. Der vil være
pasning af børnene og bespisning som vi plejer. I forlængelse af skolens generalforsamling
afholdes Friskolens Venners generalforsamling. Vi håber så mange som muligt kommer og
deltager. Dagsorden kommer ud inden påske, men kan også findes på skolens hjemmeside i løbet
af denne uge.

Påskeferie
Når vi er færdige med teaterprojektet, starter årets påskeferie. Første dag i ferien er lørdag d. 24.
marts. Sidste dag i ferien er mandag d. 2. april. Fristedet har lukket hele ferien.
Strejke og lockout
Som I sikkert ved er der varslet både strejke fra 4. april og lockout fra 10. april. På vores skole vil
der kun være få voksne, hvis det kommer til strejke/lockout, men det vil være muligt at
gennemføre pasning af de børn, der ikke kan finde anden pasning. Vi håber dog parterne finder en
løsning inden det kommer dertil, så det ikke skal gå ud over børnene. I hører selvfølgelig nærmere,
når vi ved mere, men det bliver sikkert med kort varsel pga. ferien.
God påskeferie, når vi når dertil
Rasmus

