Nyhedsbrev marts 2022
BIRTHE BESØGER SKOLEN
Birthe Lundgaard, som er valgt af jer forældre, til at føre tilsyn med skolen, har i denne uge været på besøg.
Den tilsynsførendes opgave er at vurdere om undervisningen og elevernes faglige niveau kan stå mål med
folkeskolen. Når Birthe har været forbi et antal gange, laver hun en rapport, der afleveres til
Undervisningsministeriet. En rapport der er baseret på observationer og samtaler med elever, lærere og
ledelse.
I denne uge har Birthe bl.a. fulgt undervisningen i naturfag hos Ravnene. Derudover har Birthe overværet en
tysktime på 7. årgang.
Vi ser ikke Birthes besøg som kontrol, men mere som en god mulighed for at udvikle vores skole, når der
kommer øjne på udefra. Birthe har en faglig relevant baggrund og derudover har Birthe gennemgået den
krævede certificeringsuddannelse.
Når rapporten er færdig, vil den blive offentliggjort på vores hjemmeside. Birthe vil også komme forbi til
generalforsamlingen og fremlægge sine konklusioner.

”

Undervisningen står fagligt mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Underviserne
inddrager relevante materialer, som tilstræber at motivere eleverne. Der er en atmosfære af
gensidig respekt og god nærhed på skolen. Birthe Lundgaard, april 2021

SKOLE-BYTTE-TUR
En væsentlig aktivitet for os er vores ture ud af huset. Nogle ture er korte og i det nærmeste lokalområde,
andre går til København og udskolingen byder også på en tur til udlandet. I dette skoleår er planlægningen
af den traditionsrige skole-bytte-tur, også kaldet en lejrtur, i fuld gang. I år ligger turen den 8.-10. juni, hvor
alle elever, lærere og støttepædagoger tager turen til Nørreå Friskole & Børnehus i Bjerringbro.
Vi ved, når vi kigger rundt i landskabet, at lejrture og ture med overnatninger generelt har det svært i
grundskolen. Men for os er det meget vigtigt, at vi kommer af sted. Turene styrker sammenholdet på tværs
af årgange, når den normale undervisning erstattes af oplevelser og læring et helt nyt sted. Nogle elever får
rykket på deres comfort zone, men alle vokser med opgaven og turene.
Vi glæder os meget efter et par år, hvor det sociale sammenhold på tværs af hele skolen har haft det svært.
I de dage, hvor vi besøger Nørreå Friskole & Børnehus, ja så vil Nørreå Friskole & Børnehus skole samtidig
indtage Randlev Friskole og Børnehus og opleve det bedste af Østjylland.

POST-CORONA
Efter i runde tal to års pandemi, som har rodet godt og grundigt rundt i vores
hverdag, både i skolen og derhjemme, er vi nu (næsten) tilbage til normale
tilstande. Ingen adskillelse og vi må næsten det hele. Vi venter stadig på at vores
fællessamling i aulaen kan genoptages og vi kan samle svaler og ravnene
indendørs,når vi må ”stimle sammen igen”. Derudover har vi har stadig forøget
rengøring og afspritning.
Vi vil gerne takke alle familier, både børn og voksne, for et godt samarbejde gennem de seneste to års
pandemi. Det har bestemt i lange perioder været en udfordring, men jeg synes, at alle, elever, forældre og

personale, har formået at udvise tålmodighed og omstillingsparathed alle de gange, der med kort frist har
skullet ændres på skema og undervisningsformer.

STADIG STOR SØGNING TIL BØRNEHAVEN
Børnehaven er en meget vigtig del af det samlede tilbud på Randlev Friskole og Børnehus. Det har rigtig
mange forældre fundet ud af. Der er derfor pt. venteliste – og lige nu skal vi faktisk helt hen til september
2023, før vi kan sige ja uden de store forbehold.
Vi får ofte spørgsmålet om vi ikke kan udvide kapaciteten i børnehaven, så flere børn kan få del i tre gode
børnehaveår. Der er det umiddelbare svar nej, da vi er meget opmærksomme på, at en del af succesen, ud
over, naturligvis, nogle superfleksible og engagerede medarbejdere, at børnehaven ikke bliver for stor. Det
er blandt andet antallet af børn og overskueligheden i børnehaven, som bliver fremhævet af vores forældre
i børnehaven.
Men kender I nogle, som måske kan være interesseret, så lad dem bare kontakte Lisbeth på tlf. 31186377 –
der kan ske forskydninger i ventelisten.

HVAD VIL I HØRE OM?
Vores nyhedsbreve er (heldigvis) ikke som en avis, der skal udkomme hver dag. Men vi vil gerne
fortælle lidt mere om det hele og alt det gode, der sker på Randlev Friskole og Børnehus. Men et
er hvad vi synes, der er interessant! Vi vil også meget gerne høre fra jer forældre, hvad vil I høre
om? Hvad mangler I viden om?
Hvis det ikke er noget, der skal skrives om i et nyhedsbrev, så kom gerne til os alligevel. Har I som forældre
et spørgsmål, en forundring eller en kommentar, så få den bragt videre i systemet, hvad enten det føles mest
rigtigt at gå til personalet, Lisbeth i børnehaven eller Gunnar som skoleleder.

KALENDER
25. marts 2022
Lærerne holder pædagogisk dag. Svalerne er i SFO.
Ravne får en hjemmeopgave og har fri fra skole
den dag.
31. marts 2022
Danmarks Naturfredningsforenings Affaldsindsamling

11. april - 18. april 2022
Påskeferie (begge dage inkl.) SFO og børnehave
har ved tilmelding åben mandag, tirsdag og onsdag
i påskeugen.
25. maj 2022
Lærerne holder pædagogisk dag. Vi planlægger en
tur ud i landet med hele skolen.

8. april 2022

29. juni - 1. juli 2022

Rynkeby Løbet - Vi samler penge ind vi jeres
sponsorater af jeres børn til støtte for
Børnelungefonden.

SFO på koloni i Sønderjylland

De bedste hilsner
Gunnar

