Astrup-Sønderskov Friskole
2. oktober 2015

- De aktives skole

Indledende tilsynsbesøg
Sidste fredag havde vi et indledende besøg af vores forældrevalgte tilsynsførende Flemming Horsfeldt.
Det egentlige tilsyn kommer i løbet af foråret. Flemming har alligevel sendt følgende hilsen:

Morgensamling for alle elever
Før morgensamlingen havde holdene haft læsebånd. Da alle var samlet til morgensamlingen, blev skolens tilsynsførende præsenteret og efterfølgende sang vi Joanna under ledelse af skolelederen på klaver.

Legetøjsdag på hold 1 (børnehaveklasse og 1. klasse)
Efter morgensamling var der legetøjsdag for børnene på hold 1. Alle eleverne fik lejlighed til at præsentere deres legetøj og fortælle om navne på figurer/dukker, deres funktioner og idéer til legetøjsdagen.
Det foregik i en rolig og hyggelig klassesamtale, hvor der blev øvet i at lytte, svare og vente på tur.
Børnene virkede meget veloplagte og glædede sig til legedagen. Læreren skabte en fin ramme af nysgerrighed, interesse og fællesskab omkring hvert barns legetøjsfortælling.

Hjemkundskab på hold 2 (2., 3. og 4. klasse)
På hold 2 stod menuen på pasta og kødsovs. Børnene var organiseret i hold, hvor de blev udfordret i
at få skåret rød peber, løg og få hakket kødet. Det var godt at se, at både små og store have visse
erfaringer fra køkkenet, så opgaven med hjemkundskab allerede fra 2. klasse kunne honoreres i en tryg
ramme. Læreren var både engageret og inspirerende og kom godt rundt til alle holdene.

Dansk med Fandango på hold 3 (5.,6. og 7. klasse)
På den ældste hold arbejdede elever selvstændigt med en aktuel tekst om flygtninge i lærebogsystemet
Fandango. Da eleverne arbejde i flere grupperum, fik jeg også lejlighed til at spørge om forskelle og
ligheder mellem deres gamle og nye skole. Her var der rigtig mange positive meninger om deres nye
friskole omkring trivsel, faglighed, tid til den enkelte elev og de nye lærerkræfter. Enkelte undrede sig
over, hvad der havde fået deres tidligere klassekammerater til at flytte skole. Læreren, der cirkulerede
mellem grupperne, havde en rigtig god og nærværende kontakt med de enkelte elever, der tydeligt
oplevede, at der var tid til voksenkontakt.

Samtaler med skoleleder
Under besøget fik jeg også lejlighed til at drøfte nogle af de udfordringer en nyetableret skole står
overfor. Vi var blandt andet omkring følgende temaer:




Bestyrelsens nye rolle og ændrede opgaver efter skolestart.
PR og markedsføring.
Elevtal og økonomi.
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Iagttagelser fra besøget
Astrup-Sønderskov Friskole har flotte fysiske rammer, og er en
meget rar skole at komme ind i på. Ved mit besøg i løbet af
skoledagen oplever jeg trygge, åbne og tillidsfulde børn, der
gerne vil fortælle om deres nye skole. Tryghed, trivsel og fællesskab er tydelige værdier i skolens miljø, hvor skolens praktiske
omsætning af skolebestyrelsen værdigrundlag således er kommet rigtig godt fra start.
Jeg ser frem til at besøge skolen igen i foråret 2016.
Med venlig hilsen

Tilsynsførende på Astrup-Sønderskov Friskole
Astrup den 25. september 2015

På fredag holder vi motionsdag. Vi starter dagen med læsebånd
og morgensang og kaster os derefter ud i fri/lærerstyret bevægelse fra 9-12. Vi planlægger at være ude, med mindre vejrguderne er i regnvejrshumør. Så sørg for tøj til udeaktiviteter.
Er der en eller flere, som vil komme med noget lækkert bagværk
til fællesafslutningen, så skriv lige til anders@as-fri.dk

Skolepengeopkrævningen har været forsinket
denne gang, men skulle ligge i jeres mailboks
først i næste uge.

FritterGULD og SkoleGULD
Har du tænkt mere over det? Husk at kontakte
Stine eller Anders.

Samlemærker
Vi modtager gerne flere samlemærker til knive
(man får dem kun i A-Z)

Hjemkundskab
Vi vil stadig gerne tage imod forskellige råvarer,
som kan bruges. Det kan være alt fra bær og
frugter, til grøntsager og kød. Hvis du har noget
i overskud, så skriv til:
charlotte.asfri@gmail.com

Torsdag d. 5.11
Åben Skole arrangement. Som en
del af friskoleforeningens initiativ
holder vi åben skole. Tidspunkter
og program følger.

Tirsdag d. 1.12
Jule-klippe-dag

Motionsdag

Opkrævninger

Fredag d. 9.10
Motionsdag. Alle elever fri kl 12.
SFO holder åbent.

Torsdag d. 26.11
Skole-hjemsamtaler for 0.-2. årgang.

Flemming Horsfeldt

Diverse meddelelser

Datoer til kalenderen

Torsdag d 3.12
Skole-hjemsamtaler 3.-7. årgang
Fredag d. 18.12
Sidste dag inden jul!

Ordbøger
Vi har desværre ikke arvet tyske ordbøger med skolen. Derfor beder vi jer om at eleverne på hold 3
selv skaffer dem. Det er både dansk/tysk og
tysk/dansk. De digitale udgaver kan varmt anbefales.

Telefonlister
Eleverne får på mandag adresse/telefonlister med
hjem i taskerne. Vi ville gerne have dem liggende til
jer elektronisk, men vi har desværre ikke mulighed
for at lægge dem et hemmeligt sted på nettet.

Efterårsferie!
Så er vi næsten nået til efterårsferien. Og vi er ikke
faldet om endnu, så det går rigtigt godt! På fredag
går alle børn og voksne på ferie. Så må vi se, om vi
kan undvære hinanden i en hel uge!

God weekend

