Oure, 8/6-21

Kære alle,
Dette brev bliver et af de lange for jeg vil forsøge at opridse hvordan
strukturen bliver på vores skole næste år - så hent lige en kølig drink inden du
læser videre. :-)
DE FYSISKE RAMMER

Bestyrelsen har besluttet at lukke døren ved aulaen og derfor vil de gamle
klasseværelser, aulaen og det gamle personalerum ikke længere være i brug.
Denne beslutning er taget for dels at spare på udgifterne ifbm. driften men
også et ønske fra min side om at få elever og ansatte tættere på hinanden.
Det vil derfor fungere således at man fortsat kan komme ind af vores
hovedindgang og klasserne vil så være ned langs garderobe-gangen, med
Blomsterne (7./8./9.) først, dernæst Spirerne (4./5./6.) og sidst Frøene (0./1./2./3.).
Frøene vil også kunne gøre brug af det, der idag er sundhedsplejerskens rum
når de skal deles op. Musiklokalet vil blive omdannet til personalerum med
skriveborde, kopimaskine, mødefaciliteter og måske en lille sofa.
SFO’en vil få en delt funktion så den også kan bruges i skoletiden til
gruppearbejde og lignende og vi vil afholde samlinger i den gamle SFOs
garderobe. Sløjd, idræt og skolekøkkenet kan tilgås udefra.
Musiklokalet ﬂyttes ned ved siden af naturfag og krea i kælderen og skolens
kiosk vil blive afviklet fra køkkenet i SFOen.
Jeg er sikker på denne beskrivelse vil a øde spørgsmål, så stil dem endelig jeg er klar på tasterne.

KLASSERNE
Som I kan se ovenfor vil vi næste år køre med 3 hold: Frøene (0.-3.),
Spirerne(4.-6) og Blomsterne (7.-9.). Frøene vil, foruden en lærer, have tilknyttet
en pædagog i undervisningen.
FRØENE - klasselærer: Annette Berner annette@ourefriskole.dk
Annette behøver vel ikke den store introduktion. Jeg vil dog gerne sige at jeg
er utroligt godt tilfreds med at Annette har valgt at sige ja til opgaven med
vores indskoling. Annette har meget stor erfaring og en fantastisk tilgang til
børnene både menneskeligt og fagligt. Annette vil også, blandt andet, være
dansklærer i klassen.
SPIRERNE - klasselærer: Anna Toft anna@ourefriskole.dk
Her er lidt mere introduktion nok nødvendigt, for Anna
er nemlig vores nye medarbejder fra næste skoleår. Hun
har selv skrevet en lille hilsen til jer. Den kommer her:
“Kære børn og forældre på Oure Friskole.

Jeg hedder Anna og er så heldig, at jeg skal arbejde på jeres
skole fra næste skoleår.
Jeg er 29 år gammel og bor i Svendborg, hvor jeg også er
født og opvokset. Jeg er uddannet fra Den frie Lærerskole i
Ollerup, hvor jeg blev færdig i 2020. Det seneste år har jeg
arbejdet på en arabisk friskole i Odense, men jeg glæder
mig til at arbejde på en grundtvig-koldsk friskole.
I min fritid elsker jeg at sysle med kreative projekter, danse folkedans, læse bøger og
vandre.
Jeg ser frem til at møde jer alle sammen på Oure Friskole til næste skoleår.
Mange hilsner Anna.”
Anna vil primært fungere som klasselærer, og undervise i Oure Friskole i
Verden og kreative fag. Klassens dansklærer bliver Annette.
BLOMSTERNE - klasselærer: Steen Melchiorsen steen@ourefriskole.dk
Steen er jo ved at være et kendt ansigt på skolen og vil, foruden at være
klasselærer for Blomsterne, også fungere som skolens naturfag og
matematiklærer, hvilket Steen har mange års god erfaring med. Klassens
dansklærer bliver Anna Toft.
Det er næste skoleår i meget korte træk, og jeg er glad for at kunne
præsentere så stærk en lærerstab til vores børn. Der er mange forskellige,
gode kompetencer at trække på, vores lille gruppe til trods.
Jeg håber snart at kunne præsentere jer for både kalender og skema for
næste år - vi arbejder så hurtigt vi kan på at få dem færdige.
Husk nu at sige til hvis der er noget, der undrer eller andet!
Kh Rasmus

