September 2016.
Nyt fra friskole bestyrelsen:
Så er vi i friskole bestyrelsen i arbejdstøjet igen, efter en god ferie J
Her kommer lidt omkring noget af det, vi pt. arbejder med i bestyrelsen.
Vuggestuen fylder nu snart 1 år, og vi oplever stor interesse for at få sit barn passet i
myretuen. Derfor står vi nu med det positive problem, at der til efteråret, er tilmeldt
11 børn i vuggestuen. Det vi kan vi sagtens rumme, efter en lille udvidelse, men
mener også at den ideelle størrelse er max 12 vuggestuebørn.
Vi arbejder på en løsning, så alle vores børn/elever for den optimale plads.
Vi er ved at udarbejde en 5 års visionsplan for friskolen og børnehuset, i tæt
samarbejde med Maibritt, Ane, personale og forældreråd. Den 27/6-16 mødtes
personale fra skolen og børnehuset, forældre rådet og skolebestyrelsen til en visions
aften. Der blev sat tanker i gang, og ønsker og drømme og praktiske ideer blev
vendt. Vi vil nu arbejde videre med materialet fra mødet og I vil høre nærmere, når
vi har noget mere konkret at fortælle.
Som I jo nok har opdaget, er den gamle indkørsel til skolen blevet lukket og vi har
fået en ny indkørsel ved Kuben.
Der kommer igen kæde op foran indkørslen, så man ikke kan køre ind i skolegården,
når der er elever.
Ved den tidligere indkørsel kommer der et flot stakit, der er udformet som en kvart
bue. Der vil affaldscontainerne så komme til at stå, godt skærmet af.
Skolevej er blevet asfalteret. Foran Friskolen og Børnehuset, er der blevet anlagt en
forhøjning af asfalten, for at sænke farten. Det har resulteret I at der nu ikke er
nogen kantsten, der signalere til børnene og bilisterne, hvor der er vej og fortov.
Vi har kontaktet kommunen angående problematikken.
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