Nyhedsbrev fra bestyrelsen
November 2016
Ny pædagog. Så har vi udvidet staben i børnehaven/SFO. Og vi er meget
glade for at kunne byde velkommen til erfarne og hjertevarme Jens Chr.
Jensen. Jens er tiltrådt den 1. november og skal primært være i børnehaven.
Jens spiller guitar og er uddannet fritidspædagog. Ham er vi rigtig glade for
at have fået med på holdet!

Jens kommer fra en lederstilling i Flauenskjold Landsbyordning

Bussen er en Scania med automatgear
og den kører bare godt!

Rokade i bestyrelsen. Marlene Hedegaard har desværre ikke mulighed for
at passe bestyrelsesarbejdet længere, hvilket betyder at Annette Juel Baand,
som er valgt som suppleant for et år, er trådt ind i stedet. Tak til Marlene for
en stor indsats! Vi opfordrer engagerede og interesserede personer til at
stille op til bestyrelsesvalget til den kommende ordinære generalforsamling i
foråret 2017. Som medlem af bestyrelsen har man stor indflydelse på udviklingen og driften af vores skole og børnehave. Vi har brug for mange forskellige kompetencer, så vi favner så bredt som muligt. Så går du rundt med en
eventmanager i maven, er du god til at skrive tekster, har du håndværkertække, whatever, så kom frisk! Både forældre og medlemmer af skolekredsen, m.a.o. alle, kan stille op til bestyrelsen.

Vi har købt en stor bus, som mange sikkert allerede har set køre rundt i
Agersted og omegn! Den er bygget i 2005 i Norge, hvor den også har kørt
sine første 400.000 kilometer. Der er 46 siddepladser med seler. Det betyder, at der nu er mange flere muligheder for ture med større grupper af
børn, og de ture har der allerede været en del af. Vi har fortsat minibussen
til lille kørekort, som også børnehaven flittigt benytter. Med de 2 køretøjer
står vi nu helt selv for transporten af elever til og fra skole, og for transport
af 7. og 8. klasse til fysikundervisning på Dronninglund Efterskole. Da vi er en
skole, gælder der særlige betingelser for brugen af bussen, som indebærer,
at der som udgangspunkt kun må befordres børn og personale.

Statstilskuddet til friskoler er i indeværende år lavere end normalt, fordi
tilskuddet bliver beregnet ud fra folkeskolernes forbrug 3 år tilbage og i 2013
sparede folkeskolerne en månedsløn pga lockouten. Men fra 2017 er vi tilbage på det normale spor. Oven i købet får vi en stigning med den nyligt indgåede finanslov, hvor man har hævet den såkaldte koblingsprocent fra 73 % til
75 %. Ifølge Dansk Friskoleforenings beregninger betyder det, at friskolerne
kan se frem til, at driftstilskuddet til undervisning og fællesudgifter vil stige
med omkring 4.000 kr. pr. elev fra 2016 til 2017. Hurra for det!

John Stokbro kører den store bus, og har
derfor været på kursus på Grøns Køreskole for at erhverve chaufføruddannelsesbeviset.

Med snarlige julehilsener
Meiner og Bestyrelsen 
Anna-Grethe, Mette, Kasper, Annette, Jakob, Roland og Britta

