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Velkommen
Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt
op, jeg tænker det er fordi der er mange der er interesserede i den skole
vores børn går i og det engagement betyder rigtig meget  også for den
dagligdag vi sammen er med til at skabe for vores børn.
Sidste gang jeg stod her var det i skyggen af regeringens lockout af vores
lærere og hold da op hvor er der sket meget siden da!
Tilbageblik
Vi kan igen se tilbage på et år, der har budt på rigtig mange spændende
oplevelser for elever, lærere og forældre på Feldballe Friskole. Jeg kan
for eksempel nævne vores allesammens tur til Hawaii i efteråret. Jeg
synes det er helt fantastisk hvor meget elever og lærere fik bygget op på
få dage.
Jeg kan også nævne 6.7. klasses Kulturtur til København i starten af
dette skoleår. De var afsted 4 dage og kom hjem med en masse
oplevelser i bagagen.
Om kort tid drager alle af på årets lejrskole, som i år går til Grejs Friskole,
som ligger ved Vejle.
Den nye gruppe struktur
Fra dette skoleår har vi lavet om på gruppestrukturen. Det betyder at der
nu er fuld aldersintegration for alle klassetrin. Desuden har vi udvidet
lærerstaben, så vi nu i hver gruppe har en mand og en kvinde som
ansvarlige for gruppen. Det fungerer rigtig godt i hverdagen.
Forhøjet timetal
Nogle har måske bemærket at timetallet i år er forhøjet i forhold til sidste
år. Vi havde selvfølgelig nogle timer, der skulle indhentes fordi børnene gik

glip af en hel måneds undervisning i forbindelse med lockouten. Den
væsentligste grund til forhøjelsen er dog ønsket om at give et fagligt løft i
både de boglige og de praktiskmusiske fag. Man kan måske igen sige at
vi i Feldballe er foran, når det gælder udviklingen på skole området.
For at forhøje timetallet uden at eleverne i de ældste klasser skal være i
skole meget sent, har vi valgt at fra 4. klasse og op har man kun
morgensamling 3 gange om ugen. Det giver 2 ektrra fagtimer til de store
elever, medens det gør det muligt at bruge 2 morgensamlinger om ugen,
hvor man laver ting direkte henvendt til de mindre børn. F.eks foregår en
morgensamling om ugen for de små på engelsk, så de allerede fra 0.
klasse introduceres til sproget.

Samarbejde med lokaler foreninger og institutioner
Det er noget af det man gerne vil indføre med den nye skolereform, vi gør
det allerede her i Feldballe; Blandt andre samarbejder Feldballe Friskole
med TGF, det har været muligt for børnene vinteren igennem at tilvælge et
modul med henholdsvis parkour eller boldspil i fritidsordningen.
Vi har også samarbejde med Feldballe Hallen, det er bla det der gør det
muligt for os at flytte større arrangementer til hallen.
I år har vi også haft samarbejde med Forsamlingshuset i Tåstrup; Hvor
elever fra skolen op til jul var ovre og opføre krybbespil
Lektiecafé
Noget andet nyt man gerne vil indføre med den nye skolereform er
Lektiecafé. Allerede i skoleåret 2011/12 indførte vi på Feldballe Friskole
lektiecafé. Den kører fortsat med succes 2 gange om ugen. Det foregår
en morgen og en eftermiddag om ugen.
Aftenklub
Der er klub for eleverne fra 4. klasse og op et par gange om måneden. De
har dels været i hallen nogle gange, dels i skolekøkkenet og for et par uger
siden var der en tur til bowlingscenteret i Ebeltoft. Børnene nyder at

komme i klubben og være sammen på den måde også.
Elevtal
For 3. år i træk kan jeg også nævne stigning i elevtallet, vi har nu rundet
elev nummer 100.
Udskoling
Vores mål er fortsat at udbygge skolen, så den ender med at blive fra 0. til
9. klasse, praksis har bare vist at det ikke kommer af sig selv.
Da skolen her var en folkeskole gik den til og med 6. klasse, hvilket gør at
mange især i de ældste klasser og specielt dem der har ældre søskende
pr automatik har tænkt at de skulle skifte skole i 7. klasse. Sidste år havde
vi 1 elev i 7. klasse, i år har vi 2 elever. hvis man er optimist kan man tale
om en fordobling af elevtallet på bare 1 år!
Udskolingen på Feldballe Friskole skal være et alternativ til de andre
steder i kommunen, hvor man kan gå i 7.8.9.klasse. På Feldballe Friskole
ønsker vi i udskolingen at fastholde det høje faglige niveau i traditionel
forstand, men også faglighed i forståelsen af egne personlige
egenskaber. I 7. klasse i år har de sideløbende med den anden
undervisning arbejdet med et projekt specielt designet til 7. klasse.
Først og fremmest har eleverne fået nogle erfaringer og oplevelser ved at
sætte aktiviteter igang i vores lokal miljø, hvor de har stået for at skabe
trivsel og samarbejde på tværs af aldersklasser og grupper i lokal
samfundet.
De har lært noget om, hvordan man kan organisere og gennemføre den
slags, men også noget om, hvordan de bedst selv trives med de
aktiviteter, de sætter igang. Hvordan løser man konflikter blandt dem, der
deltager? Hvordan finder man ud af, hvilke projekter, der har interesse for
andre. Osv.... Helt konkret har de blandt andet organiseret fælles lege i
frikvarteret, der har været skaterhold man kunne tilmelde sig, de har
arrangeret krybbespil.
Ipads

I begyndelsen af dette skoleår blev eleverne fra 4. klasse og op udstyret
med en personlig Ipad og der blev til de mindre elever indkøbt 2 stk
klassesæt af ipadmini.
Eleverne er glade for at arbejde med IT, det kan for nogen i sig selv være
motiverende. Det er selvfølgelig i den forbindelse vigtigt at lærerne også
bliver gode til at anvende de muligheder der gemmer sig i sådan en
multimedie maskine. Senest har de haft kursus i februar i forbindelse med
pædagogisk dag.
Forældrearbejde
Vi har en god kultur i forhold til forældre arbejde på skolen synes jeg.
Udover pædagogisk dag, er der blevet ordnet tag og skolegården er
blevet opmalet med diverse firkanter og spil, som både kan bruges i
frikvarterer og i undervisningssammenhænge. Sidste år brugte en del
forældre meget tid på ombygningen i 0.1klasse. Flytningen af fritter til de
lokaler har betydet at fællessalen er blevet ryddet for møbler. Det betyder
rigtig meget i dagligdagen. Til morgensamling kan alle være der  også når
det er med bevægelse og både morgen og eftermiddag bruges salen
flittigt til dødbold, som spilles på tværs af alle klasser.
Rengøringsudvalget og Frugt indkøb
Mens jeg nu er ved forældrearbejdet, er jeg nødt til at nævne vores
rengøringsudvalg og udvalget for frittermad. De gør en kæmpe indsats
som man måske ikke ser i sin egen travle hverdag. I den forbindelse er jeg
så også nødt til at sige at flere af dem, der sidder i netop det udvalg har
været med fra skolens start, det betyder for nogen at deres børn er så
store at de ikke er her næste år. Det er vigtigt at nye tager over, at I melder
jer, og ikke nødvendigvis venter på at blive spurgt. Vi er afhængige af, at vi
holder vores omkostninger nede og det gør vi blandt andet ved, at vi
forældre hjælper der, hvor vi kan. Hvis man er i tvivl om hvem man skal tale
med, så kan man altid henvende sig på skolens kontor, så kan Helene
formidle den videre kontakt. Man kan også tage fat i en fra bestyrelsen.

Økonomi
I forhold til økonomi arbejder vi i bestyrelsen fortsat på at minimere vores
udgifter og øge vores indtægter.
Bestyrelsens arbejde
Om lidt er der valg til bestyrelsen.Vi skal have mindst 1 nyt medlem, så jeg
vil fortælle lidt om hvad vi laver i bestyrelsen.
Vi mødes ca 1 gang om måneden, plus hvad der kan komme til af ad hoc
møder osv.
Vi arbejder som før nævnt med skolens økonomi, men på en struktureret
måde, der gør at økonomi faktisk fylder overraskende lidt på vores møde.
Bestyrelsen er også med til at koordinere det praktiske arbejde på skolen.
Noget af det den nye bestyrelse kommer til at arbejde med at
fremtidssikring af vores skole. Man kan sige at vi nu er ude over
opstartsfasen og skal have lavet en plan/strategi for hvad vi vil med skolen
fremover. Vi er en lokal skole, men vi skal også kunne tiltrække elever
udefra så vi ikke er helt så sårbare overfor små årgange i lokalområdet.

Tak til Støtteforeningen
Til sidst vil jeg gerne sige tak til støtteforeningen for det store arbejde de
laver for at indsamle penge til skolen. Hvis jeg bare skal nævne nogle af
de ting vi har fået i indeværende skoleår kan jeg nævne: Bøger til
biblioteket, farver til billedkunst, spil til fritter, tennisketchere og andet grej
til idræt, skolekoncert, 6 borde til fællessal, instrumenter til musik, støtte til
fripladstilskud
Også for støtteforeningen gælder det at flere af dem der sidder i
bestyrelsen har været med fra begyndelsen. Det betyder at der er brug for
nye kræfter. Lidt senere vil Elka der er formand for Støtteforeningen lige
fortælle lidt om hvad de laver i Støtteforeningen.
jeg vil også gerne bruge lejligheden til at gøre reklame for det årlige
sponsorcykelløb. Det løber af stablen 10. maj i år.

Tak til skolens ansatte
Jeg vil også gerne sige tak til skolens ansatte. Det gælder både
skoleleder, lærere, sekretær og pedel. Vi er i bestyrelsen rigtig glade for
den måde skolen fungerer på til daglig.
Tak til bestyrelsen
Til allersidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for godt og konstruktivt
samarbejde i det år der er gået. En særlig tak til Jane der takker af for
denne gang.

