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En skole i rigtig god udvikling
Så har det ringet ud til sidste time her på
Kværkeby Friskole og nu er der for en
stund ganske stille her på vores dejlige lille skole. SFO’en fortsætter selvfølgelig i en del af
sommerferien og er ved at gøre klar til den årlige sommerkoloni for vores SFO børn.
På Kværkeby Friskole går vi alle på sommerferie med en dejlig god mavefornemmelse, for på
mange måder, er vi glade for den gode udvikling, som vi har set på Kværkeby Friskole.
Elevfremgangen har været rigtig god og på nuværende tidspunkt er der allerede nu 6 nye elever,
der gerne vil starte på Kværkeby friskole efter sommerferien, udover de elever, der starter op i
vores kommende børnehaveklasse.
Vi oplever desværre, at baggrunden for søgningen til skolen ikke kun bunder i, at forældre har hørt
godt om os ude i byen. Mange ønsker at starte hos os, fordi der desværre er stor utilfredshed med
det skoletilbud, som de har i dag, hvor deres børn ikke trives eller ikke føler, at der er gode vilkår
for læring.
På Kværkeby Friskole oplever vi heldigvis ikke disse problemer og kan holde vores fokus på, at
drive og udvikle, netop den skole, som vi finder rigtig og brænder for. Som tidligere udmeldt, så vil
vores kommende 6. klasse være dem, som kommer til at afslutte hele deres skoletid med
afgangsprøver fra Kværkeby Friskole.

Vi er godt i gang med arbejdet med vores værdigrundlag
På Grundlovsdag viste vejret sig fra sin gode side og vi kunne derfor ikke have valgt en bedre dag
at arbejde videre med vores egen lille ”Grundlov”, nemlig skolens værdigrundlag.
Værdigrundlaget sætter de overordnede rammer for hele vores pædagogiske tænkning
her på Kværkeby Friskole. Vi er, som sagt, allerede godt i gang med arbejdet og her I
efteråret arbejder personalet, bestyrelsen og ledelsen videre med at få færdiggjort
arbejdet, således at vi senere er klar til at få det godkendt på en kommende generalforsamling. Vi
vil selvfølelig informere jer mere indgående, når vi når så langt.

Skolens organisering af undervisningen
På Kværkeby friskole har vi fra starten af haft god succes med at arbejde med aldersintegrerede
klasser, hvor eleverne undervises på flere årgange og derfor fortsætter vi med dette grundprincip.
Det giver os god mulighed for at differentiere undervisningen, så vi kan udvikle den enkelte elev,
der hvor han/hun er og på egne præmisser.
Fra næste skoleår vil der naturligt være nogle rokeringer, omkring de enkelte årgange, og vi
ændrer også lidt på klassestrukturen, således, at den passer bedre til den pædagogiske praksis,
som vi har valgt og har rigtig gode erfaringer med. Det vil også sikre, at I, som forældre, bedre kan
kommunikere med hele klassens elever og forældre og det vil også skabe en lettere og bedre
kommunikation mellem skolen og hjemmet.
Fra næste år vil klasserne således have følgende klassebetegnelser.
Navn:

Årgange tilknyttet

Yngste 0

Kommende Børnehaveklasse

Yngste 1

1. klasse og 2. klasse

Mellemgruppen

3. og 4. klasse

Ældstegruppen

5. - 6. – 7. klasse

Hvis I har spørgsmål omkring klassestrukturen er I selvfølgelig meget velkommen til at kontakte
mig.

Bedre samarbejde og brobygning med børnehaverne
Fra næste år, vil vi sikre et meget tættere samarbejde med de børnehaver, som vores kommende
nye skoleelever kommer fra. Allerede nu har vi et godt og tæt samarbejde mellem børnehaven 5
stjernen og os og vi har også taget kontakt til flere af de andre børnehaver, for at få skabt et
tættere og mere struktureret samarbejde omkring aktiviteter og brobygningsforløb i fremtiden.
I vil høre meget mere omkring dette arbejde i det nye skoleår. De næste år frem kan vi allerede nu
se, at der vil være stor søgning til vores skole. 5 Stjernen har de næste par år omkring 10 - 11
børnehavebørn, der skal starte i skole og da vi samtidig oplever en stor interesse for skolen, andre
steder fra, ser vi med stor glæde på dette.

Kampagne omkring morgensamlingen
Som tidligere udmeldt, så har vi nu i en periode haft fokus
på vores fælles
morgensamling og det har været rigtig dejligt, at opleve, at eleverne virkeligt har taget det til sig.
I dag sidder eleverne generelt klar, når klokken er 8.00 og vi behøver så kun at tage særlige hensyn
til de elever, der kommer med bussen, hvis den er blevet forsinket. Vi fortsætter også i det nye år,
med at have fokus på vores morgensamling, med henblik på at få fastholdt den nuværende fælles
forståelse for, at vi kan starte sammen, til tiden.

Velkommen til Steen
Som tidligere nævnt, så går Benedikte på barselsorlov i september og i den forbindelse har vi så
skullet finde en rigtig god afløser for hende. Vi har haft en del gode ansøgere til stillingen og det er
rigtig dejligt at kunne fortælle jer, at vi mener at vi har fundet den helt rigtige. Vi har ansat Steen S.
Nielsen. Steen har stor erfaring på alle de områder, som vi har haft behov for at dække. Steen har
stor erfaring med at undervise i musik, engelsk, historie og dansk og derudover har han også nogle
rigtig gode IT- kompetencer. Steen har allerede været i gang med arbejdet på skolen og vi glæder
os alle til det videre samarbejde. Steen bliver fast tilknyttet vores ældste elever og han vil også stå
for musikundervisningen på skolen.
Til sidst vil jeg gerne ønske jer alle sammen en rigtig god sommerferie. Vi glæder os til at byde jer
alle sammen velkommen tilbage igen, når vi holder vores første skoledag, søndag, den 9. august
fra kl. 10.00 – 11.30.
Husk, at min dør altid står åben, hvis der er noget, som I ønsker at tale med mig om.
Mange varme sommerhilsner
Jan Glerup
Skoleleder

