Bestyrelsens Nyhedsbrev December 2017
Så er det blevet tid til en julehilsen fra Friskolens bestyrelse.
Hermed følger nyt fra bestyrelsens formand, skolens- og SøLøVens ledelse og de
forskellige udvalg der alle bidrager til vores fælles skole, fritidsordning, børnehave og vuggestue.

God læselyst :-)

Bestyrelsens formand, Rikke:
Nu skal friskolens og SøLøVens bygninger opvarmes med
CO2 neutral pileflis fra de omkringliggende marker.
Et par udklip fra den ny varmekontrakts hensigtserklæring og afsnittet om pris forklarer, hvorfor det er en god
ide:
”Friskolen Skallerup har besluttet at skifte leverandør af varmeforsyning, hvilket indebærer,
at varmen i fremtiden skal være udvundet af pileflis, dyrket på Villerup Hovedgaards marker
beliggende omkring Friskolen Skallerup. Et stærkt lokalsamfund er bygget på evig læring,
innovation og bæredygtigt miljø, og udgør kerneværdier i såvel Friskolen Skallerup som
Nordic Biomass virke. Nærværende aftale understøtter disse kerneværdier, samtidig med at
der for begge parter kan drives en sund forretning. Derudover er det tanken, at processerne
omkring varmeforsyningen på en håndgribelig måde kan indgå i Friskolen Skallerups
undervisning. (…) Endvidere at projektet på ideel vis skal skabe opmærksomhed om vores
virke hver især – og på den måde fungere som løftestang for videre udvikling af vores
institutioner og lokalsamfund.

Pris
Der afregnes i forhold til den leverede mængde varme i henhold til følgende takster
eksklusiv moms, skatter og afgifter. Perioden fra År 1-10: kr. 0,43 /kWh.”

ET TRYGT STED AT VÆRE, ER DET BEDSTE STED AT LÆRE

Tak for mange gode stunder på og omkring vores børns fantastiske “arbejdsplads” i året der er gået.

FRISKOLENSKALLERUP.DK

Får du lyst til at give en hånd med i et af udvalgene, skal du endelig ikke holde dig
tilbage…. mange bække små….
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Modellen viser prisudviklingen på varme fra 2008 og til nu, og bestyrelsens økonomiske afsæt for forhandlingerne
med nye leverandør. I dag bliver varmen leveret fra Hjørring Varmeforsyning med et varmetab på knap 50%. Nu
får vi intet varmetab, brændslet er ikke transporteret - og aftalen skaber lokal aktivitet og virksomhed.
Samarbejdet er på flere måder en unik historie - det satser vi på at kunne bruge konstruktivt i fremtidig udvikling.

Som en del af aftalen skal Villerup stå til rådighed for naturfagslærernes undervisning i klima-, miljøog energiforhold. Piletræet kan forarbejdes i værkstedsfag, og alle kan let lave nye træer (stiklinger)
fra træerne omkring os. Historisk set har piletræet været anvendt som biologisk rensningsanlæg
siden Ertebølletiden. Uden at det skal blive for højtravende, men tværtimod være virkeligt og
håndgribeligt, har vi nu muligheden for at kunne gøre verden lidt grønnere ved at skabe et unikt og
bæredygtigt kredsløb.
Tænk bare på, at hver gang en ”knejt” løber ud og tisser i pileskoven, så bliver næringsstofferne
omsat til energi i form af pileflis, der brænder i den biomassekedel, der skal opvarme vores
bygninger. Og bare rolig, der er backup på kedlen, og dermed er forsyningssikkerheden også på plads.
Nordic Biomass har de senere år også stået for levering af varme til Skallerup Seaside Resort.
Lige her på falderebet - inden nyhedsbrevet gik i trykken, talte jeg med formanden for Lønstrup
Varmeforsyning, der ønskede god vind til projektet.
Vi glæder os til at gå i gang med det nye - og takker samtidigt Lønstrup Varmeforsyning for et godt
samarbejde, der har varet i mange år.
Med ønsket om en god og – varm – jul til jer alle.
På bestyrelsens vegne Rikke Dietz Formand for bestyrelsen Friskolen Skallerup

Skoleleder - Poul- Martin:
At være til debat.
Når de frie grundskoler – populært kaldet fri- og privatskolerne - er til offentlig debat, er det vigtigt at
spidse ører. Et af debatindlæggene i efteråret kom fra 3F formanden, Per Christensen, der udtalte:
”Luk alle fri- og privatskoler.” Her blev mine ører meget spidse. En så markant negativ holdning til frie
grundskoler gør mig på en gang både vred og trist. Vreden kommer af, at Per Christensen – som en
række politikere i øvrigt - har et billede af, at de penge vi bruger på frie grundskoler tages direkte i
folkeskolens kasse. Det er både naivt og uretfærdigt at betragte det sådan. Hvis man tænker en sådan
direkte sammenhæng, burde der netop være flere penge til folkeskolen i kraft af frie grundskoler, da
forældrene her betaler en del af udgifterne selv. Tristheden skyldes, at sådanne udtalelser rammer
mit skolehjerte tungt og jeg tænker, at det kun kan skyldes, at Per Christensen reelt ikke ved, hvad
han taler om. Det er vanskeligt at forestille sig, at man med indblik i de frie skolers aktiviteter og
værdier kan have en opfattelse af, at det er noget, vi bare skal skrotte.
Også i finanslovsdebatten har de frie skoler været tilstede. Her er jeg af samme opfattelse. Forslaget
om at spare 4 % af tilskuddet væk henover nytårsaften kan kun skyldes, at man ikke ved nok om det,
man taler om. De frie skoler er først og fremmest små skoler ude på landet, der er af afgørende
betydning for lokalsamfundenes mulighed for fortsat at eksistere og være attraktive
bosætningssteder. Nogle af dem vil miste eksistensgrundlaget natten over med så stor en regulering.
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Hvis man alene kigger på nogle udvalgte skoler med tårnhøje priser og alenlange ventelister – typisk
beliggende i storbyerne - kan man måske godt blive i tvivl om, hvor meget den offentlige støtte skal
lyde på. Det er bare slet ikke de fleste frie grundskoler, der er sådan.
Pt. er finansloven stadig ikke vedtaget. Reelt kender vi ikke vores vilkår efter nytår. På Friskolen
Skallerup er situationen heldigvis rigtig god. Vi har det højeste børnetal i Friskolens historie. De seks
år - der er gået siden opstarten - har givet en pædagogisk og økonomisk ballast der gør, at vi ikke
bare sådan er til at vælte. For frie grundskoler som en helhed er det utrygt hvert år at være til
genstand for sådanne politiske slagsmål. For nogle skoler er det et spørgsmål om liv eller død.
Når jeg bruger skole- og forældrekredsmedlemmernes tid på at skrive om politiske og økonomiske
forhold, er det kun for at sikre, at I er opmærksomme på, at de politiske vinde har afgørende
betydning for de frie skoler. Derfor bør man spidse ører og deltage aktivt i debatten, når frie skoler
inddrages heri.
Med ønsket om en rigtig god jul – Poul-Martin Michno.

Leder af SøLøVen - Karen Mette
SøLøVen
Julen er over os - overalt er der nisser, julepynt og andet, som hører med til denne søde juletid. Alle
12 vuggestuebørn og 37 børnehavebørn har julehygget med bl.a. nisser, juletræsdans, risengrød,
julemandsbesøg, ikke at forglemme de julehemmeligheder, som børnene har lavet til juleaften.
Traditionen tro har vi også haft vores velbesøgte klippedag for bedsteforældre, som også i år blev en
super hyggelig dag.
Ellers har efteråret bl.a. budt på velkomst af mange nye børn og en del temaarbejde, bl.a. et fælles
efterårstema og et bondegårdstema (vuggestuen) og et sprogtema (børnehaven). Med SøLøVens
iderige og engagerede personale udvikles der i disse fordybelsestemaer rigtig gode læringsmiljøer for
børnene. I september havde vi vores årlige forældremøde, hvor der bl.a. blev snakket om alle de
læreprocesser, der helt automatisk sker i børns leg.
SFO/Klub
I SFO/Klub har vi mange tilmeldte børn (44 børn i SFO´en og 28 børn i klubben). Børnene hygger sig der bliver leget i alle kroge både inde og ude. Hen over efteråret bliver der lavet mange gaver, i
særdeleshed i december. Vi har ansat Adam, som en del af det kompetente trekløver i SFO/Klub.
Fra alle os i SøLøVen og SFO/Klub til alle jer - en glædelig jul og et lykkebringende nytår :-)
Karen Mette
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SøLøVens forældreråd:
Vi har i forældrerådet arbejdet med, hvordan vi bedst muligt kunne byde vores nye forældre velkommen til SøLøVen. PR-udvalget har hjulpet med at få trykt en brochure, hvori der står, hvordan der
gøres i vuggestue og børnehaven.
Vi håber at brochuren er med til at få nye forældre til at føle sig klædt godt på til opstart i SøLøVen.
Efter 2-3 uger vil én fra forældrerådet ringe de nye forældre op og høre hvordan det er gået deres
barn/børn med at falde til og hvordan de som forældre er faldet til.
Vi har fået positiv feed back på dette tiltag.
Vi har planlagt spis sammen aftener i vuggestue og børnehave i januar 2018, hvor børn som voksne
hygger sig.

Bygningsudvalget
Vi har fået lavet en masse til vores arbejdsdage og vi er rigtig taknemmelige for den indsats der bliver
givet til vores skole. Der bliver virkelig gået til makronerne og vi kommer ud i alle hjørner.
Vi har også fået snakket en del om musikhuset og i 2018 startes der op på renoveringen af musikhuset.

Friskolen Skallerups Eventforening
Event Foreningens formål er at afholde og give råd og vejledning i forbindelse med arrangementer,
og vi kan på forskellig vis hjælpe, hvis nogen i forbindelse med Friskolen ønsker at arrangere et
”event”. Foreningen har bankkonto som arrangørerne kan benytte, vi har links til eksempelvis ansøgning om alkoholbevilling, og vi har erfaring, som vi meget gerne deler ud af til grupper eller
enkeltpersoner med forbindelse til Friskolen, der ønsker at afholde et arrangement.
Her i efteråret forsøgte vi i samarbejde med SVIFs venner og Hundelev at lave en undgomsfest, men
vi blev desværre nødt til at aflyse pga for få tilmeldinger.
Går du med en ide til et arrangement for børn, unge eller voksne, så kontakt os endelig (Michael H,
Anne Mette M eller Pia), så vi i samarbejde kan arbejde videre med ideen!

PR- og marketingudvalget
Der har været lidt stille i PR udvalget det sidste halve år, men ikke desto mindre, så er hovederne i
blød. SøLøVens cykel har fået logo på og vi arbejder på eventuelt nyt design til Friskolens T-shirts til
børn og voksne.
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Sponsorudvalget:
Så blev det december, jul og tiden hvor vi tænker på vores næste, og på hvordan vi bedst muligt kan
hjælpe dem der har brug for det. I sponsorudvalget tænker vi på vores bus, og hvordan vi bedst
muligt kan få dækket nogle af udgifterne til denne.
I efteråret har vi haft fokus på at finde nye sponsorer til skolen og ikke mindst til bussen. Vi er
efterhånden i mål, og har kun få pladser tilbage på bussen. Er du eller dit firma interesseret i en plads
på bussen, enten på venstre side eller på forsiden, så kontakt endelig en af os, så kan vi tage en snak
om mulighederne. I er selvfølgelig velkommen til at kigge på den flotte bus, og se hvordan andre har
valgt at udnytte deres reklameplads. Husk sponsorater er fradragsberretiget.
Vi er så småt begyndt at planlægge næste års event for erhvervsklubbens medlemmer. Vi vil gerne
invitere medlemmerne på god lokal mad og drikke, udnytte muligheden for at fortælle lidt om skolens udvikling og målsætninger, og ikke mindst give jer muligheden for at netværke med andre
sponsorer.
I er automatisk medlem af erhvervsklubben, hvis I bidrager til et af nedenstående:
1. Betale årligt kontingent til klubben.
2. Købe en reklameplads på skolens bus.
3. Yde en service (gratis arbejdskraft, give rabat på arbejdskraft, sponserer inventar m.m.)
Sponsorudvalget siger tak for et forrygende 2017 og ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.
Mange venlige hilsner
Louise Nørmølle

Så kom vi hele vejen rundt.
Til sidst er der kun at ønske alle RIGTIG GLÆDELIG JUL - OG GODT NYTÅR
Bestyrelsen, Friskolen Skallerup

