Feldballe, den 8. oktober 2019
Kære forældre
Vedr. Skolestart på Feldballe Friskole – skoleåret 2020/2021
Jeres barn står på vores indskrivningsliste til skolestart i skoleåret 2020/2021. Vi kalder
gruppen for ”Startere” i perioden fra april til juli 2020 (andre steder kaldes det Tidlig SFO).
Vi begynder allerede nu planlægningen af skoleåret, og vi vil derfor gerne bede om en tilbagemelding på, om I fortsat ønsker, at jeres barn skal starte på Feldballe Friskole. Dette
gør I ved at udfylde vedlagte skema og returnere det til skolen senest 31. oktober 2019.
Samtidig vil vi gerne invitere til et informationsmøde på skolen og informere om to øvrige
møder op til skolestart i august 2020.
Onsdag den 8. januar kl. 17.00-18.30: Info-aften om skolestart på Feldballe Friskole
Hør om skolens værdier og hverdag præsenteret ved skoleleder og viceskoleleder. Hør
om hvordan du som forælder skaber de bedste forudsætninger for dit barns overgang fra
børnehave til skole ved børnehusets daglige leder Mette Holm Michelsen. Sig også hej til
Jimmy og Hanne, som står for forløbet fra april og frem til skolestart august 2020. Skolen
er vært ved en sandwich og vand til at køre hjem på. Arrangementet er for dem, som har
meldt deres barn til start på Feldballe Friskole, samt øvrige interesserede.
Derudover er planlagt følgende to arrangementer
Tirsdag den 10. marts kl. 17.00-18.00: Fyraftensmøde om at være ’starter’ fra april.
Kom og mød ’starter’ personalet, hør om dagligdagen og alt det praktiske. Hvad er indholdet i dagene? Hvad skal i rygsækken? Hvad skal i madpakken? Og meget, meget andet.
Torsdag den 4. juni kl. 19.00-21.00: Skoleparathed – hvad kan jeg gøre?
Skolens viceskoleleder og læsevejleder samt 0. klasses-lærer fortæller om, hvordan man i
løbet af månederne op til skolestart hjælper sit barn til at få den bedst mulige start.
I kan finde yderligere informationer på vores hjemmeside www.feldballe-friskole.dk, ligesom
I kan læse vedlagte folder ”Skolegang, trivsel og samvær på Feldballe Friskole”.
Med venlig hilsen
Feldballe Friskole og Børnehus
Telefon 69692551
Mail rj@feldballe-friskole.dk
René Jakobsen
Skoleleder

Vedr. Skolestart på Feldballe Friskole – skoleåret 2020/2021

Barnets navn: __________________________________________
Sæt X
Vi bekræfter hermed, at vores barn skal gå på Feldballe Friskole
Vi har valgt et andet skoletilbud til vores barn
Vi er i tvivl og ønsker et uforpligtende møde med Feldballe Friskole
Vi deltager i informationsmødet den 8. januar 2020 kl. 17.00

Dato:

____________________________________________________

Forældreunderskrift: ____________________________________________________

(Returneres til skolen senest den 31. oktober 2019).

