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Mine første indtryk som skoleleder
Jeg har nu været skoleleder på Kværkeby
friskole siden efterårsferien og i de 9
uger, hvor jeg har været en del af hverdagen på
skolen, har jeg oplevet en dejlig lille
friskole, hvor alle kender alle, hvor interessen for skolens liv ligger lige under huden på,
elever,forældre, bestyrelse og personalet og hvor lysten til at tænke nyt, går fint hånd i hånd med
fastholdelsen af alt det gode,som vi allerede gør i dag.
Dette første nyhedsbrev fra mig, vil nok blive lidt længere end det måske bliver fremover, fordi jeg
allerede nu har en helt masse, som jeg gerne vil kommunikere ud til jer forældre. Hvis der er
noget, som I gerne vil have at jeg forholder mig til, ideer, ris og ros, så kontakt mig endelig. Det er
jeres input og tanker, som giver os, som skole, muligheden for at videreudvikle os fremover 

Hvad indeholder en god skole
Som ny skoleleder har jeg selvfølgelig også en masse tanker om, hvad vi kan udrette og udvikle
skolen hen imod i fremtiden. Jeg vil dog afholde mig fra, at komme med en masse
bud på, hvad jeg tænker og tror omkring skolens videre udvikling. For mig er det
mere vigtigt, at jeg kommer ind under huden på den kultur. som findes på skolen i
dag og lærer bestyrelsen, personalet og eleverne rigtig godt og kende. Det er jo
sammen, at vi skaber den bedste skole.
Jeg vil dog gerne udmelde følgende områder, som, jeg mener, er centrale, for en rigtig god skole:


En skole der vil det gode forældresamarbejde, hvor forældrene føler sig godt informeret og
hvor forældrene tager ejerskab af deres barns skolegang og skolens værdier.



En skole, der er professionel i hele sin tilgang til sit virke og som evner at udvikle den
enkelte elevs potentialer, både fagligt og personligt.



En skole hvor eleven lærer, at tage ansvar for sin egen skolegang og hvor skolens samtidig
evner at udmelde klare forventninger til eleven, som han/hun kan leve op til.



En skole, der både evner at danne og uddanne sine elever.



En skole, hvor den enkelte elev føler sig set, som den de er og hvor
eleverne føler sig som en del af et fællesskab, samtidig med, at de har lov
til at være sig selv.



Et personale, der tager ejerskab til skolens liv og udvikling og som har nogle arbejdsforhold,
der sikrer, at de har overskud til at lave god undervisning og skabe gode relationer til elever
og forældre.



En skole, hvor det forpligtende fællesskab er hele omdrejningspunktet for dens virke. Den
der føler sig som en del af et fællesskab, føler også et naturligt tilhørsforhold.



En skole, hvor fokus ikke er på hvad du må og ikke må, men som evner at få eleverne til at
tænke – hvad er rigtigt og hvad er forkert.

Skolens værdigrundlag
Bestyrelsen har udmeldt, at det efter 2,5 år er naturligt, at vi evaluerer skolens værdigrundlag,
med henblik på at se på, om der er behov for at videreudvikle det. Vi har allerede sammen
igangsat dette arbejde og bestyrelsen, personalet og ledelsen mødes allerede en hel dag, den 5.
juni, hvor vi arbejder videre med at få videreudviklet et værdigrundlag, som alle kan tage ejerskab
for og som vi professionelt kan arbejde videre med, når vi videreudvikler skolen.
I vil høre mere om dette, når vi er kommet videre med arbejdet.

Velkommen til nye elever
Det er altid dejligt, når vi kan byde velkommen til nye elever på Kværkeby
Friskole, og her
efter Påsken har vi budt velkommen til Astrid fra 5. klasse, Liva fra 6. klasse og Beatrice fra 2.
klasse. Derudover har vi 2 elever der er/skal på prøve i 4. og 1. klasse. Endelig har vi flere
forespørgsler fra forældre, der er interesserede i at besøge skolen, med henblik på at starte op.
Til gengæld har vi måttet sige farvel til Mikkel fra 1. klasse, fordi han er flyttet til Nordsjælland. Det
er rigtig dejligt at se, at interessen for skolen er stor og at personalet og eleverne er rigtig gode til
at tage imod nye børn.

Generalforsamlingen
I sidste uge afholdt skolen sin årlige generalforsamling og det var
her rigtig dejligt at
opleve, at der var næsten 50 personer der deltog. At kombinere generalforsamlingen med fælles
spisning er en rigtig god ide, der skabte den særlige følelse af hvad en friskole kan, når
fællesskabet lever. Der var naturligt også udskiftninger i sammensætningen af bestyrelsen, hvor
Andreas, Henrik og Kenneth, samt Sanne havde valgt at stoppe efter at have lagt et kæmpestort
arbejde i projektet siden opstarten. I den korte tid, som jeg har været med har jeg klart mærket, at
de har lagt et kæmpestort arbejde i skolen gennem årene. Dejlig var det derfor også at opleve, at

der var 4 nye forældre, der har valgt at træde ind i bestyrelsesarbejdet for at fortsætte det vigtige
arbejde som ligger foran os. Jeg glæder mig meget til at arbejde sammen med jer.

Kværkeby Friskole udstiller på Ringsted Bibliotek.
I forlængelse af vores gode emneuge under temaet Kværkebys lokalhistorie, har vi fået lov til at
udstille elevernes fine arbejde. Vibeke Svenningsen har været så heldig at få en aftale i stand med
dem, og vi har dermed fået lov til at lave en udstilling fra den 5. maj – til den 20 maj. Ringsted
Bibliotek er altid et dejligt sted at besøge, hvor eleverne har mulighed for at låne bøger, musik og
meget andet. Så besøg endelig biblioteket og se udstillingen. I hører nærmere, når vi ved mere.

Skolens nye hjemmeside
Lige efter Påske, åbnede vi op for skolens nye
hjemmeside. Vi har længe ønsket at få
opdateret hjemmesiden, så vi kan vise alle
interesserede, hvem vi er og hvad vi står
for. Vi håber, at den nu fremstår overskuelig og at den bedre viser og fortæller om vores dejlige
lille friskole. Samtidig har vi også lavet en ny Facebook profil, hvor vi løbende vil lægge stort og
småt fra skolens liv og hverdag op. Vi har lagt et menupunkt på hjemmesiden, der direkte fører til
profilen.
Hvis I har ideer til noget, som kunne gøre hjemmesiden endnu bedre, er I meget velkommen til at
kontakte mig.

Kommunikationen mellem skolen og hjemmet.
For os, som skole, er det vigtigt, at vi har en god kommunikation mellem skolen og
hjemmet og derfor har arbejdet med, om vi kan gøre dette endnu bedre. For at sikre, at vi får en
mere ensartet måde at gøre dette på, har vi derfor besluttet følgende:
På nuværende tidspunkt er der mange forældre, der bruger beskedsystemet, når de ønsker at
informere ledelsen eller personalet, hvis ens barn er syg, ønsker at holde ferie, skal give en
besked til SFOen eller andet. Hvis I fremover har korte beskeder eller anmodninger til os, hvor der
ikke forventes en dialog, så bedes I fremover benytte kontaktbogen i Forældreintra.
På den måde kan alle relevante medarbejdere på skolen få samme information. Det er her vigtigt,
at I vælger at markere de medarbejdere, som skal have beskeden og ikke markerer dem, som ikke
har glæde af informationen. Hvis I ønsker en dialog med en medarbejder, skal I stadig benytte
beskedsystemet.

Fra uge 17 vil vi også benytte Ugeplanen på Forældreintra på hele skolen. Der er allerede nu nogle
klasser, der er vant til dette, mens andre er informeret på anden vis. Vi vil løbende

afstemme vores arbejde med kontaktbøger, beskedsystemet og ugeplanerne, så
kommunikationen bliver så god som mulig. Udmelding omkring lektier vil fortsætte på samme
måde som nu.

Arbejdslørdagen
På lørdag er der jo som bekendt igen arbejdslørdag på Kværkeby friskole og det er rigtig dejligt at
se, at der er rigtig mange forældre, bedsteforældre, børn og andre, der har meldt sig under
fanerne. Der er mange ting, som vi gerne vil have lavet og som friskole betyder det meget, når I
tager aktiv del i skolens udvikling og jeres børns skoleliv. Samtidig giver det eleverne en god
oplevelse at se, når familien er med til at lave noget på skolen.
Støtteforeningen byder ind med at lave frokost til os alle sammen. Dejligt at opleve, at I er så
aktive omkring skolen  Så vel mødt på lørdag. Jeg glæder mig til at se jer.
Til sidst vil jeg gerne takke jer alle sammen for den gode modtagelse, som jeg har oplevet. Jeg
glæder mig rigtig meget til, at være med til at fortsætte det gode arbejde, som vi allerede er i gang
med. I skal vide, at min dør altid står åben, hvis der er noget som i ønsker at tale med mig om.
Jan Glerup
Skoleleder

