Nyhedsbrev fra bestyrelsen
marts 2016
Generalforsamling. Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 14. april kl 19. Dagsorden vil
blive udsendt ifølge vedtægter - sæt kryds i kalenderen .
Rengøringspersonale. Vi siger velkommen til Lone Pedersen og Anita Christensen, som vi har ansat med
hver 4 timer dagligt til rengøring af skole, børnehave og SFO. Tag rigtig godt imod dem! Det betyder, at det
er slut med forældrerengøringen og I kan derfor kassere den rengøringsplan for de kommende uger, der
nåede at blive sendt ud.
TUSIND, TUSIND TAK for jeres uvurderlige hjælp. Vi ved, at det til tider har været hårdt, men I har støttet
helt fantastisk op om vores allesammens friskole og været med til at skabe et sundt økonomisk grundlag.
Arbejdsweekend. Vi holder vores første arbejdsweekend lørdag-søndag 2.-3. april begge dage kl 9-13. Der
kommer flere deltaljer ud via facebook og skoleintra, hvor man kan melde sig til en af dagene. Næste
arbejdsdag bliver sidst i sommerferien, hvor der før skolestart bl.a. skal gøres et nyt klasseværelse klar. Der
vil fremover blive afholdt arbejdsweekend i den første weekend i hhv oktober og april.
Loppemarked. Tak for en dejlig dag lørdag den 20. februar, hvor vi fik ryddet godt op i vores mange
gemmesteder. Loppemarkedet indbragte godt 22.000 kr, som vil blive brugt til forskellige indkøb.
WIFI og netværk. Den digitale infrastruktur på skolen har fået et gevaldigt løft! Et bundsolidt netværk er nu
blevet installeret på skolen og der er fuldt blus på det trådløse netværk overalt. Det er bl.a. kendetegnet
ved, at der er en central firewall med UTM beskyttelse. En central kontroller sørger for at trådløse enheder
rundt omkring på matriklen hele tiden er koblet på nærmeste access-point, men også at ledige accesspoints indenfor rækkevidde udnyttes optimalt, hvis mange brugere fx opholder sig samme sted. Vi har nu
også mulighed for centralt at styre, hvem der lokalt har adgang til dokumentservere og netværksprintere
mm.
Skoleleder. Lørdag den 12. marts holder bestyrelse og personale sammen en temadag som bliver
startskuddet til den vigtige proces med at finde en ny skoleleder. Vi skal i fællesskab drøfte vores ønsker og
forventninger og også hvordan vi griber forløbet an. Skoleleder fra Frederikshavn Privatskole, Flemming
Horsfeldt, vil være toastmaster/tovholder på dagen. Flemming er også valgt af forældrene til at være
tilsynsførende med undervisning på skolen.
Status. Hverdagen på Agersted Friskole, børnehave og SFO kører godt for både børn og personale. Vi
oplever stor tilfredshed og en evne til at tage hånd om de udfordringer, der dukker op undervejs. Der har fx
vist sig at være et større behov for faglig støtte end først antaget, og det er der nu rettet op på. Det er
bestyrelsens oplevelse, at både børn og forældre sætter pris på den mulighed for deltagelse og demokratisk
medindflydelse, som vi tilstræber på Agersted Friskole. Alle forældre er fx velkomne til at deltage i
morgensamlingen og til at bidrage med nye ideer 
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Der var rift om de gamle tavlekort til
det velbesøgte loppemarked

