
 
 

 

Nyhedsbrev  

februar 2016 

Regnskab og budget. Vi arbejder lige nu på at færdiggøre regnskab for 2015 samt lægge budget for 2016. 

Den ordinære generalforsamling afholdes her i løbet af foråret. 

Kursusmidler. Hvert år trækker Fordelingssekretariatet lod blandt friskolerne om kursustilskud og Agersted 

Friskole har sørme fået 40.000 kr til kursusaktiviteter for skolens personale. Fedt! 

SFO. Vi sænker prisen og indfører dette prissystem med virkning fra 1. marts: 

0-10 timer 500 kr  

10-20 timer 850 kr 

Over 20 timer 1050 kr 

Søskenderabatter (ned)justeres tilsvarende. Til sammenligning koster det kommunale SFO-tilbud 1645 

kr/1909 kr. Udmeldelse/ændringer skal ske skriftligt til Linda. Der er en måneds varsel til den 1. i måneden.   

Vi vil stærkt opfordre til, at børn i 0.-3. klasser benytter SFO-tilbuddet, fordi det er et rigtig godt tilbud, som 

børnene ikke bør gå glip af. Og nu bliver det endda endnu billigere - men vi får jo også et særligt statstilskud 

pr barn i SFO’en - det er der ikke mange andre fritidstilbud der gør! For hver krone I lægger, giver staten 2 

kr oveni. Vi har altså en unik mulighed for at give jeres børn en kvalitetsfyldt fritid med masser af fede 

aktiviteter, som bare ikke fås bedre andre steder. Og vi går snart i gang med at ansætte en pædagog mere i 

SFO’en.  

 

Rengøring/arbejdsdage. Som afløsning for den frivillige rengøring har vi på den ene side hjemtaget tilbud 

på rengøring fra forskellige firmaer. På den anden side har vi købt rengøringsplanlægning med 

arbejdstidsberegning med henblik på selv at ansætte personale. Der er fordele og ulemper ved begge og 

bestyrelsen træffer en beslutning snarest.  

Med andre ord: den frivillige daglige rengøring nærmer sig en afslutning! Vi vil gerne takke for den frivillige 

kæmpeindsats, som er den direkte årsag til, at vi nu kan købe hårdt tiltrængte undervisningsmaterialer 

mm. til glæde for børn og personale – ja os allesammen. Det er bare dejligt! Vi vil fremover lave nogle 

arbejdsdage henover skoleåret, hvor der vil være hovedrengøring og andre projekter på programmet. På 

arbejdsdagene fokuseres på at give udvalgte rum et løft. 

WIFI og netværk. En opgradering af WIFI og netværk har længe været på ønskelisten og bliver nu iværksat i 

vinterferien, uge 8. Det er firmaet ITEO, der er specialiseret i skoler, som har fået entreprisen. Vi får lavet 3 

bundsolide netværk til hhv. elever, lærere og administration med hver sin adgang. Der kommer nye 

switches i vores 3 knudepunkter og så får vi samtidigt ”hul” igennem til alle lokaler. Systemet har firewall og 

lever i det hele taget op til dagens professionelle standard.  

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen 

Mette, Britta, Marlene, Anna-Grethe, Kasper, Roland og Jakob 


