Nyhedsbrev december 2015
Julen nærmer sig med hastige skridt og der er sket meget siden sidste
nyhedsbrev.
Bestyrelsen har besluttet, at der fremover så vidt muligt skal udkomme et
nyhedsbrev ca. en gang om måneden som afløsning for referater fra
bestyrelsesmøder. I nyhedsbreve vil vi i en lidt mere fri stil redegøre for, hvad der sker af tiltag og udvikling for
Agersted Friskole, Børnehave og SFO.
Helt generelt er der sket rigtig mange ting siden sidste nyhedsbrev, men det korte af det lange er, at det bare går
rigtig godt med vores lille store projekt! Økonomien hænger sammen og vi kommer ud af 2015 med et overskud.
Skole, børnehave og SFO ånder af en tilfreds stemning. Børn, frivillige og ansatte kan klappe sig selv på skulderen
- for det jeres skyld, at det går så godt! Vi gjorde det, og det kører bare derudad!
Det smukke Luciaoptog til
Julebazaren

Jens Chr. Pedersen blev på generalforsamlingen 19. november valgt som ny skoleleder. Jens Chr. er
efterfølgende blevet taget rigtig godt imod af børn, forældre og personale. Jens Chr. vil hjælpe os
med at lede skolen frem til sommerferien 2016. Jens Chr. Pedersen er et uundværligt aktiv for
Agersted Friskole og kender alt til friskoleverden fra sine 35 år som skoleleder af Filipskolen i
Aalborg. Velkommen til Jens Christian!
På generalforsamlingen blev Flemming Horsfeldt valgt som tilsynsførende for skoleårene 2015/2016
og 2016/2017. Flemming har stor erfaring med friskoler og har været med til at søsætte mange
friskoler både i Danmark og i Grønland. Til daglig er Flemming Horsfeldt skoleleder på Frederikshavn
Privatskole. Tilsynet er lovpligtigt i en friskole og formålet er bl.a. at føre tilsyn med undervisningen i
centrale fag som dansk, matematik og engelsk og, at undervisningen i det hele taget står mål med,
hvad man kan kræve i folkeskolerne. Flemming Horsfeldt skal lave en årlig rapport, som vil være at
finde på skolens hjemmeside, når den er blevet udarbejdet. Velkommen til Flemming!

I slipstrømmen af skoleledere omkring Agersted Friskole finder man nu også Mogens Møller Jensen. Mogens var
skoleleder på Agersted Skole før sammenlægning med Asaa Skole. Mogens har påtaget sig opgaven som
støttelærer for elever, som skal have støtteundervisning, og har en enorm viden og erfaring på området. Mogens
er ansat som timelærer. Velkommen til Mogens!
I SFO’en er Mads Jæger blevet ansat og han starter efter nytår i en deltidsstilling. Mads Jæger har tidligere været
ansat på stedet og er således et kendt ansigt for mange. Velkommen til Mads!
I den kommende tid vil vi arbejde målrettet på at erstatte den daglige frivillige rengøring med aflønnet
personale.
Året nærmer sig sin afslutning og når vi kigger tilbage og tænker tilbage på alt, hvad der er sket det sidste års tid,
så fyldes vi med en utrolig glæde og stolthed over vores lille, men alligevel kæmpestore by og opland! Vi er dybt
taknemmelige for og imponerede over den enorme opbakning til Agersted Friskole, som finder sted i mange
forskellige forbindelser og på mange forskellige niveauer. Tak for alt muligt lige fra bøger til større pengegaver!
Tak for hjælp til rengøring og andre praktiske gøremål!
Glædelig jul og godt nytår!
Bestyrelsen

Frivillige gør en stor indsats – her med renovering af legeplads – og har det sjovt!

