Nyhedsbrev januar 2017
•
Skolehunden Falco - Vores dejlige skolehund Falco er begyndt at
komme mere og mere på skolen. Han hjælper til med flere opgaver. Blandt
omkring særlige pædagogiske tiltag, men også bare i den daglige
undervisning, hvor han er med til at skabe ro og godt humør. Eleverne elsker
ham allerede.
•
Ansættelse - Som skrevet ud før jul er jeg meget glad for at kunne
fortælle at vi har lavet en ansættelsesaftale med Sarah fra d. 1/8-2017. Vi har
været glade for at have Sarah som barselsvikar for Kristina. Kristina kommer
tilbage her i slutningen af januar og Sarah har sidste arbejdsdag d. 31/1-2017, indtil
hun vender stærkt tilbage efter sommerferien.
•

Pædagogisk leder - En anden og god nyhed er at vi har lavet aftale med Trine Wad
Andersen om at hun fra næste skoleår tiltræder som pædagogisk leder på Feldballe
Friskole. Trine vil fortsat have en del undervisning, men kommer altså til derudover
at indgå som en del af ledelsesteamet sammen med undertegnede. Jeg ser meget
frem til samarbejdet og er sikker på at det vil blive en stor gevinst for skolen.
•
Pædagogisk dag/forældredag – Som I ved har vi
pædagogisk dag/forældredag d. 10/2-17, hvor I forældre
overtager skolen og de ansatte har en hel dag til pædagogisk
udviklingsarbejde. Bemandingsplanen er klar og er blevet sendt
ud på mail. I skrivende stund mangler dog én forælder til
sammen med tre andre at varetage undervisningen i 0/1 klasse.
•
Teateruger – Uge 8 og 9 er
dedikeret til teater/dramauge. Forberedelserne er godt i
gang og mere info følger snart. Men I kan godt glæde jer ☺

•

Feldballe Friskole og Feldballe Børnehus – Der foregår pt
dialog mellem Syddjurs Kommune og Feldballe Friskole
mhp om Feldballe Friskole evt skal overtage Feldballe
Børnehus. Denne er påbegyndt efter Syddjurs Kommunes
beslutning om at der ikke længere skal være et kommunalt
ledet børnehus i Feldballe, men i stedet en satellit løsning.
Netop derfor er vi gået i dialog om overdragelse af
børnehuset til Feldballe Friskole. Der forventes en afklaring
her først på foråret.

De allerbedste vinterhilsner
René Jakobsen

