N YHEDSBREV
Uge 14 2018
Ugeplan uge 15
Skovdag for Humlebier og Frøer.*
Humlebier: musik og samling derefter yoga i SFO’en.
Larver, Myrer og Frøer: fortælletime kl. 08.30
Frøerne: yoga i gymnastiksalen
Larverne samt nogle myrer: i gymnastiksalen
Larver: Sanglege/udedag
Onsdag
Myrer + Frøer + Humlebier: fortælletime kl. 08.30
Humlebier: Filur
Larver: sansedag
Torsdag
Myrer, Frøer og Humlebier: Første skovdag! 08.30 – 12.15*
Larver: udedag
Fredag
*medbring lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk med vand samt lidt skiftetøj.
Husk det stadig er vinter mellem træerne, så flyverdragter hue og handsker er påkrævet.

Mandag
Tirsdag

ARBEJDSLØRDAG!
Som alle forhåbentlig fik en SMS om i onsdags, er der arbejdsdag lørdag den 21. april fra kl. 08.30. Der vil
være fælles frokost.
Tilmeldingen skal ske på www.groenbjerg-friskole.dk under den blå ”klat”.
GENERALFORSAMLING
Efter en god generalforsamling i onsdags er der nu kommen nye folk i ”maskinrummet”.
Det var dejligt at se den store opbakning, der var til både
NaturMusens og skoledelens generalforsamling. Det nye tiltag med
at småbørnsfamilier havde mulighed for kun at være med i en del af
generalforsamling, blev taget godt i mod og at man så ovenikøbet
kunne få sin aftensmad lige efter gjorde det kun endnu nemmere at
få aftenen til at hænge sammen. Enkelte forældre valgte at blive til
begge afdelinger, hvilket selvfølgelig giver et endnu bedre indtryk af
hvad Grønbjerg Friskole er for en størrelse.
Ti forældrerådet i NaturMusen blev Didde Dam (Williams mor) valgt
ind i stedet for Pernille (Viggas mor) hun blev dog valgt ind i
forældrekredsen for skolen. Forældrerådet fordelte rollerne sådan
at Kamilla (Isabella og Benedictes mor) og Carina (Lærke og Malthes
mor) samtidig blev en del af bestyrelsen.
Til skolekredsen, som vælges blandt alle forældre fra både Friskolen,
NaturMusen samt øvrige interesserede, blev Felix (Magnus’ far) valgt
ind. Den nye bestyrelse skal nu til at konstituere sig.
Til en generalforsamling hører også årsberetning fra bestyrelse,
forældreråd, ledelse samt tilsynsførende for skoledelen.
Afdelingslederens beretning kan ses her!
Bestyrelsesformandens beretning kan ses nederst i dette
fredagsbrev.
LARVENYT
En kort 4 dags uge, hvor vores nye piger Alma og Lærke har været på besøg med mødre og endda
været her alene. De har klaret det flot at starte i vuggestuen. Maria vores nye medhjælper er kommet
rigtig godt fra start😊

Tirsdag var Alfred, Lukas og Max med i salen med en flok børnehavebørn -Vi legede/iagttog legen "Bjørnen sover"
og "Alle mine kyllinger"

Onsdag var en flok med Kathrine ude og plukke små vintergækker.
Torsdag var sansegyngen nede og vi legede med fjer i puderummet.
En dejlig uge med glade børn og voksne❤

NYE HOVEDER
Som jeg talte om i min beretning til generalforsamling kommer der konstant ny børn og voksne til
NaturMusen. Senest er Johanne startet som pædagogstuderende og Maria som ny medhjælper i
vuggestuen. I de kommende uger får vi besøg af endnu en pædagogstuderende; Demka skal i forbindelse
med sit bachelorprojekt omkring børneyoga, samle empiri til hendes opgave. Hun vil derfor følge bla.a.
Line og Bodils arbejde med børneyoga i hverdagen.
Foruden Alma, Lærke og Vlada som starter i vuggestuen i april, tog vi i tirsdags imod Ida, Lukas og Emil i
børnehaven. Et stort velkommen skal lyde til dem alle.
TILBAGE I SKOVEN

Endelig er skovdagene tilbage. At komme ud, hvor der er højt til
loftet og friere rammer er noget alle børn nyder godt af.
…og hvor er der meget at se eller gense. Hængekøjen,
svingtovene, vippen, telte, bålet, broen over slugten og alt det
andet som igen skal danne ramme om børnenes hverdag i
NaturMusen.
I år har vi valgt at mandag bliver skovdag for Frøer og Humlebier,
således at myrerne får hele huset for sig selv. Torsdag er så dagen,
hvor alle er med også de ældste Larver kommer med ud i den
friske natur. Men husk; skoven er kold og våd, så flyverdragt og
støvler er stadig påkrævet.

FØDSELSDAG I APRIL
April er åbenbart en måned hvor mange ”har valgt”
at få børn. Vi har i denne uge holdt ikke mindre en
tre fødselsdage

Kamila og Aura blev 4 år og Sander blev 5 år. Tillykke
til alle 3.

GOD WEEKEND
KLAUS

BESTYRELSESFORMANDENS BERETNING
Årsberetning 2018 - Rejsen med Grønbjerg Friskole
For snart 6 år siden – her om 14 dage – deltog jeg i min første generalforsamling her på stedet. Det gjorde jeg af
interesse for mine børns nye skole. Jeg var overrasket og forvirret over de snirklede valgprocedure og afvigelser fra
de simple vedtægter. I dag forstår jeg procedurerne lidt bedre og må samtidig beklage, at vi ikke har haft meget
held af at gøre den del nemmere. Men 18/4-2012 var samtidig begyndelsen på et 6 årigt forløb med
bestyrelsesarbejde – heraf næsten 5 år som formand.
I det efterfølgende vil jeg reflektere lidt over, noget af jeg har bidt mærke i det her snart 6-årige perspektiv.
I det 6 årige perspektiv:
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•

•

•

•

•

•

•

Blevet klogere på indhold og værdi af det forpligtende fællesskab. Vi kan jo efterhånden alt muligt
teknisk og teknologisk som mennesker, men det at løse almengyldige udfordringer, leve i fredelig
sameksistens, udvise respekt og omsorg for hinanden, og leve et balanceret og harmonisk liv kan ikke
løses med teknik. Det kan blandt andet løses med forpligtende fællesskaber. Derfor er jeg meget glad for,
at det er afsættet for det meste arbejde her på stedet. Det bliver vores børn beriget med – det bliver
deres afsæt for deres videre liv – og det beriger også som en konsekvens af bestyrelsesarbejdet
Et sammenhængende hus. Jeg har oplevet en udvikling fra dem/os til vi, når jeg kigger fra den ene til den
anden del af huset. Man deles om ressourcer, værdisæt og børn. Det gør hverdagen nemmere, sjovere og
gør mange flere ting mulige. Det har været en dejlig rejse at være en del af, og det er det rigtige afsæt for
den videre succes for GF. Det har været lidt hjulpet af fysisk sammenbygning og meget hjulpet af en
prioriteret ledelsesindsats
En stærk ledelse. Jeg har erfaret fornøjelsen ved at arbejde konstruktivt med udvikling og strategier med
en stærk ledelse. Jeg har også erfaret frustrationerne med en ledelse, der ikke fungerede og smagt på
effekterne af det. Jeg foretrækker det første og jeg er ikke i tvivl om, at vi tog en helt rigtige beslutning, da
Niels blev permanent leder. Jeg har været super tilfreds med samarbejdet med dig Niels – det har været
inspirerende, lærende og værdiskabende for os alle sammen og for skolen
Nogle lidt federe rammer: Det har været skønt at følge udviklingen i de fysiske rammer. Først
sambygningen af skolen og børnehave, dernæst indretning af vuggestue i gamle utidssvarende lokaler og
på det seneste nye lofter i det meste af skolen og nyt lys i hele butikken. Undervisningsmaterialer, incl. IT
er også blevet væsentligt styrket og samlet set er der skabt klart bedre og mere indbydende
undervisningsrammer- og faciliteter
Et medspillende personale. Jeg har altid mødt et personale, der har JA-hatten på. I spiller altid med på
muligheder i stedet for begrænsninger. Ja til 9. Klasse, ja til vuggestue, ja til at skubbe lidt rundt for at få
plads til de flere vuggestuebørn, ja til at prøve med undervisningsassistenter, ja til de fleste nye elever,
der ønsker at være her, ja til at stå sammen og få løst opgaverne, når det lejlighedsvis brænder på, ja til at
inddrage nye kolleger og ja til børnene hver dag. Tusind tak for jeres indsats
Bestyrelsesarbejdet har udviklet sig til et arbejde i et forum, hvor alle tager del og ansvar for skolens
bedste. Der er fokus på bolden og der bliver drøftet store såvel som små ting – og der er blevet taget
mange gode beslutninger. Det har givet fine relationer og venskaber og mest af alt kommer jeg heldigvis
til at savne det. Det har også været en indflyvning til hele friskoleverdenen, med årsmøder, sang og
Friskolebladet. Alle elementer, der også har givet et værdsat personligt udbytte. Samlet set kan jeg kun
opfordre til at tage del i bestyrelsesarbejdet – det giver meget mere end det tager.
En fantastisk skoleform. Jeg kendte ikke friskolen-formen før vi blev forældre her. Jeg kendte efterskolen
og folkeskolen. Friskolen har rigtig meget af det de to andre mangler. Folkeskolerne skal altid spørge
forvaltningen og er i øvrigt underlagt lokalpolitikernes luner. Skolebestyrelserne har små beføjelser og
dermed også mindre pligter og ansvar. Efterskolerne har kun børnene kort og får derfor ikke opbygget
relationerne til forældrene. Dermed bliver bestyrelserne ofte sammensat af tidligere og ikke nuværende
forældre, der har hænderne på kogepladen – i form af børn på skolen lige her og nu – og samtidig et
længere kendskab til skolen. At være friskoleforældre koster pligter og ansvar og det giver indflydelse,
engagement og ejerskab
Pas på skolen. Friskolen er forældrenes skole. Det starter, udvikles, lever og slutter med os/jer. Jeg synes
skoleformen er fantastisk i mange sammenhænge, og den er i meget fin harmoni med hele det lille
samfund, der er i en by som Grønbjerg, hvor der er mange, som gerne bidrager på mange forskellige
måder. Det forpligtende fællesskab, der opstår mellem alle skolens interessenter er af kæmpe gensidig
værdi for dem alle. Interessenterne er børnene, personalet, forældrene, byen, husejerne, købmanden og
foreningerne. Den effekt eller det indhold, der kan stå over alle andre er skolens værdisæt og måden det
udleves på. Jeg har været privilegeret at have haft to børn igennem maskinrummet herovre, og er helt
tryg og glad, ved det de har fået med herfra. Det er trods alt det vigtigste og kravet for skolens forsatte

•

eksistens. Så pas på skolen, hold den i udvikling og gør det fortsat muligt for børn at få en skøn start på
deres videre liv herfra
Tak for denne gang

Slutteligt vil jeg sige tak for veloverstået generalforsamling. Jeg tror vi nogenlunde har ramt skiven i forhold til at
ændre strukturen på dagen, som startede med mødet i Forældrerådet/Naturmusen (incl. børnepasning), efterfulgt
af fælles spisning og endeligt en 2 timers generalforsamling i skolen. Det virkede lettere og mere vedkommende for
alle. I forbindelse med valgene oplevede vi rigtig fin interesse for at tage del i bestyrelsesarbejdet, og det er yderst
glædeligt for selve bestyrelsesarbejdet og et super stærkt signal overfor skolens vigtigste aktører; personalet, incl.
ledelse, alle børnene og forældregruppen.
Held og lykke med alt.
Afgående bestyrelsesformand
Bo Larsen

