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Nyt skoleår – nye ansigter. Så fik vi taget hul på 2. skoleår på Agersted Friskole og i børnehave og
SFO. Siden sidste nyhedsbrev har vi ansat yderligere 2 lærere: Annette Hou og Anita Stenbjerg på
skolen - og ligeledes er Tina Pedersen blevet ansat som skolepædagog. Også i elevflokken glæder
vi os over at se nye ansigter. Hjerteligt velkommen til Agersted Friskole til jer alle sammen! Dejligt,
at vores fantastisk personaleteam bliver styrket med nye kræfter Det er også dejligt, at nye
familier finder vej til os - velkommen til jer allesammen!
Skoleleder. Meiner Østergaard har i uge 34 været på første kursus i en række kurser som
Friskoleforeningen afholder om administration og skoleledelse. Der er mange love og regler at
holde styr på! Stor tak til Meiner og hans personale for deres daglige indsats for vores børn.

Mange nye elever
skrevet i den store
indskrivningsbog

Skolebus. Til befordring af elever har vi anskaffet en minibus og benytter også vognmand til noget af
kørslen. 7. og 8. klasses fysikundervisning bliver bl.a. afholdt på Dronninglund Efterskole og indebærer
derfor også kørsel. Skolebuskørslen er under fortsat udvikling i den kommende tid. Kontakt Anna-Grethe
for spørgsmål om kørsel.
Legeplads og børnehavebygning får i den kommende tid en tiltrængt omgang olie og maling. Selvom vi har
ansat mere personale til det praktiske arbejde, så er der fortsat brug for frivilliges hjælp til mange opgaver.
Vi minder om, at der er arbejdsweekend den første weekend i hhv. oktober og april, hvor forældre (og også
gerne andre borgere) giver en hånd med at vedligeholde skole og børnehave.
Dørmåtter er hidtil blevet serviceret af Berendsen, men vi overgår nu til et andet system med en anden
type måtter, som ikke kræver service på samme måde. Vævningen er anderledes og måtterne skal kun
støvsuges og ellers kun renses grundigt ca. én gang årligt, hvilket giver en væsentligt besparelse på den
konto.
Lærerforberedelse og musiklokale har byttet plads i sommerferien, men ellers skulle skolen være
nogenlunde genkendelig.
Office365 er oprettet og eleverne kan nu logge på Office365 med samme brugernavn som til Unilogin bare
med @agerstedfriskole.dk bagefter. Inde på Office365 kan eleverne installere Microsofts office-pakke på
op til 5 enheder og har 1 Tb lagerplads i skyen.
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