Ugenyt ved udgangen af uge 16 i skoleåret 2021/22
Dagen er så fuld af anemoner
Fuglefløjt og farvespil i lyse kroner
Natten fuld af farlige dæmoner
Spøgefugle, troldemænd og
heksekoner
Åh anemoner
Dækker hele jorden lissom sne
Åh anemoner
Snart får jeg vel sommeren at se.
Dagen er så travl for de forfløjne
Alle de forpjuskede og næsten
nøgne
Natten er så fuld af gule øjne
Der i mørket, der på himlen, alle
vegne
Åh anemoner
Lad mig sove i den hvide seng
Åh anemoner
Under stjerner i en blomstereng.
Sebastian, 1991

Tilbage efter påskeferien
Tilbage i skole efter nogle dejlige
forårsfridage er endnu en skoleuge på Friskolen afsluttet. I smuk forårssol.

PISAtests og skolens ældste elever
Tirsdag den 5. april deltog elever fra friskolens 9. klasse i PISA-undersøgelsen.
Imidlertid var et par stykker fraværende, og det var derfor denne fredag deres tur.
PISA står for “ Programme for International Student Assessment” og
gennemføres hvert tredje år af OECD. Det er er et
elevvurderingsprogram til måling/undersøgelse af 15-åriges
skolemæssige præstationer, og blev oprindeligt udviklet af OECD i
1997.
Man vælger således ikke at deltage - bliver man udtrukket, er det
obligatorisk, men omgærdet af megen hemmelighed. Testen er helt anonym, hverken elev eller skole
får resultatet. Det kommer blot til at indgå i den store undersøgelse med de i alt 9.000 elever på
landsplan. Undersøgelsen bidrager med værdifuld information om emner som ligestilling,
elevmotivation og evner til kreativ problemløsning. PISA er således ikke kun en test af elevernes
kompetencer, men kan også bruges som et vigtigt fundament for, at beslutninger om vores fælles
skolesystem kan træffes på et oplyst grundlag.
Vil man vide mere, så kan det læses her:
https://www.uvm.dk/internationalt-arbejde/internationale-undersoegelser/pisa/om-pisa

“DreamTeam” melder klar igen i næste uge. Vi glæder os allerede!
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Frikvarterslege
Vejret indbyder til leg, og så er det ekstra
godt, når man som 3.-4. kl. kan blive
inspireret gennem idrætsundervisningen.

Her er det frikvartersspillet “LAGKAGE”.
Tak til Buffy for billederne af de aktive børn.

Fællessamling og rejsen til Afrika
Ved ugens fællessamling var det Ejnar og Jens’ far, Knud Erik, som tog os med på
en rejse til Tanzania i det østlige Afrika, lige syd for ækvator. Knud Erik tegnede,
trommede og fortalte. Nu ved selv eleverne i 8. klasse, hvor solen stiger op, og
måske også lidt om, hvordan skolelivet kan være der. Et land, som er 44 gange
større end Danmark. Som man siger på nationalsproget swahili: Safari njema.
- Asante sana, siger GBF til Anette og Knud Erik for oplevelsen.

“DreamTeam” melder klar igen i næste uge. Vi glæder os allerede!
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Friskolens årlige generalforsamling
Torsdag den 21. april fandt friskolens årlige GENERALFORSAMLING sted - med
beretninger fra bestyrelse og skoleleder, forelæggelse af årsrapport (godkendelse af
årsregnskab) og valg til bestyrelsen. Tak til de fremmødte for interesse, engagement
og gode spørgsmål.

Flere bestyrelsesposter var på valg, og der blev afholdt valg i to kredse, hvor
udfaldet blev:
● Søren Kejser (valgt for skolekredsen, 2-årig periode).
● Thomas Christensen og Kasper Sørensen (begge valgt for forældrekredsen,
2-årig periode).
Dernæst var der valg til suppleantposterne, og valgt for 1-årig periode blev
● Hanne Rasmussen, Jens Bachmann og Taya Smith (i nævnte rækkefølge).
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig, således at formand blev
Søren Kejser og næstformand Anja Munch Hansen. Eftersom Caroline Grønkjær
ønsker at udtræde af bestyrelsen af personlige årsager, indtræder 1. suppleanten,
Hanne Rasmussen på Carolines post for det næste år.
Endvidere blev posterne i de respektive stående udvalg
fordelt således:
Økonomiudvalget:
Søren Kejser, Thomas Christensen, Hanne Rasmussen
PR udvalget
Anja Munch Hansen, Taya Smith, Lisa Belinda Klemmensen
Bygningsudvalget
Kasper Sørensen, Søren Kejser, Henrik Majlund Toft
Den nye skolebestyrelse samles til første møde torsdag den 5. maj 2022 kl. 18.30.
Det fulde referat vil herefter kunne læses på skolens hjemmeside sammen med referater af tidligere
møder; https://gbfriskole.dk/category/bestyrelsesreferater/

“DreamTeam” melder klar igen i næste uge. Vi glæder os allerede!
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Støt skolen gennem Venneforeningen når du tanker
Fra og med maj måned kan man komme til at støtte en god sag, hvis man rekvirerer
kontokort ved OK-benzin og tanker der. Friskolens VENNEFORENING har nemlig
indgået en sådan aftale. Mere herom i kommende UgeNyt.
Man er også velkommen til at kontakte Venneforeningen med gode idéer eller blot
for at få en hyggelig snak. Læs mere her: https://gbfriskole.dk/venneforening/

Busløsning i maj-juni
Sammen med forstander Poul Bang på Efterskolen Helle arbejdes der på at sikre
busdriften med Den Grønne Bus, også for de næste mange uger - selv om vores
pedel og buschauffør, Ulrik fratræder ved udgangen af næste uge. Så hjulene på
bussen skal nok fortsætte med at køre, mens vi venter på at finde Ulriks afløser.

Tak til Madklubben i Gjerrild
Friskolen takker mange gange for donationen på 2.000 kr. til indkøb af køkkengrej.
Dejligt, at I bruger vores køkken og er så gavmilde. Vores faglokaleansvarlige ser
frem til at få opdateret redskaber og andet i Skolekøkkenet.
Foto fra skolelederens besøg i torsdagens madkundskabsundervisning. På rette tid.
Tak for lækker vietnamesisk morgenmad, nuddelsuppe med kylling, mynte og lime!

“DreamTeam” melder klar igen i næste uge. Vi glæder os allerede!
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Arbejdslørdage på friskolen.
Tak til alle børn og voksne, som deltager
lørdag den 30. april med gode gerninger
og løsninger på praktiske opgaver. Der
kommer forhåbentlig til at ske endnu flere
forandringer på legepladsen hos de
yngste og måske også tiltrængte tiltag til
gavn for også de ældre elever.
På forhånd skal også lyde en stor
anerkendelse til dem, som tager sig kærligt af oprydning og rengøring bagefter.
Også det er tiltrængt og meget værdsat!

💚

Skolebytte på Als er sikret!

I dag var en god dag, bl.a. fordi vi på friskolen fik bekræftet, at næste skolebytte skal
foregå i uge 36 på Friskolen Østerlund i Nordborg. Netop dén skole byttede vi
også med i 2014, og det er et dejligt sted i Sønderjylland, som vi vil glæde os til at
(gen)besøge. Her er så mange mulige fælles oplevelser, leg og læring i vente.
Håber, at vi kan leve op til Friskolen Østerlunds motto: Vi får børn til at blomstre.
Man kan evt. tilgå skolens hjemmeside her: http://www.friskolen-oesterlund.dk/

Næste uge
Torsdag den 28. april fra kl. 11 holder
skolens medarbejdere pædagogisk dag.
Arbejdet med næste års skolestruktur
fortsætter.
Samtidig har gode forældre
lovet at overtage undervisning
og SFO - på bedste
friskolemanér.
Mange tak for det!
“DreamTeam” melder klar igen i næste uge. Vi glæder os allerede!
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I SFO-tiden er Louise (TSFO medarbejder) og Anette
der til at guide og lukke til sædvanlig tid, kl. 16.30.
5 forældre i indskoling/SFO har meldt sig til at stå for
forskellige fritidsaktiviteter efter eget valg.
3./4. kl, 5./6. kl samt 7. kl får hver sin underviser frem
til kl. 13.20.
8. og 9. kl. bliver kørt til FGU, hvor en helt 4. forælder
er klar med rundvisning. Herefter returnerer de til
skolen kl. 13.20.

Den Grønne Bus kører kl. 13:35 denne dag. Den blå (rute 352) kører kl. 13.40.

💚

Så også den kommende uge bliver en god uge.
Tak for at læse med her. Vil du gerne læse tidligere numre af UgeNyt, så findes de
på skolens hjemmeside. Dvs. lige her: https://gbfriskole.dk/category/ugenyt/

💚

Vi ønsker alle børn og voksne
en dejlig weekend
På gensyn mandag!

💚
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