
 

Nyhedsbrev efterår 2022 
 

VI ER KOMMET GODT I GANG 
Sommerferien synes allerede at have været for længe siden og vi har faktisk allerede tilbagelagt en fjerdedel 
af skoleåret. Alligevel synes vi på mange områder, at skoleåret kun lige er gået i gang. Det er aldrig kedeligt 
at lave skole eller børnehave og uforudsigeligheden er ofte stor. 

Vi gør alt for at opretholde den gode hverdag, hvad enten det er i børnehaven, SFO’en eller skolen. På et lille 
sted, som vi er, må vi dog også erkende, at det nogle gange kan være lidt svært at få enderne til at hænge 
sammen, når vi fx pludselig står med en langtidssygemelding kun to dage efter eleverne er mødt ind efter 
sommerferien. 

Men vi klarer os, hvilket ikke mindst skyldes vores personale, ingen nævnt, ingen glemt. Personalet udviser 
en meget stor grad af fleksibilitet og hittepåsomhed, når vi, som oftest, må sadle om med meget kort frist, fx 
ved sygdom. Vi kan, næsten altid, rekvirere en vikar udefra, men det er ikke altid den bedste løsning. Her 
spiller personalet aktivt med ift. de alternative løsninger, der kan og må bringes i spil for at vores børn mærker 
mindst muligt til forandringerne. 

De næste efterårsmåneder bliver heller ikke uden ændringer. Vores nye musiklærer, Naja, som er kommet 
fantastisk godt fra start og spiller musik sammen med børnene til den store guldmedalje (og får drengene til 
at synge), skal på en længere tur til Senegal med Århus Friskoles 9. årgang. Det vidste vi ved ansættelsen, så 
planen for de fire uger, hvor Naja er væk er klar. Naja er tilbage til teaterugen i uge 47. 

Sisse skal sygemeldes på grund af en planlagt operation. Det betyder, at Ask i Sisses fravær underviser Sisses 
kompetencehold i dansk og matematik og Rikke (vikar) tager de øvrige hold frem til den 12. december. 

UDVIKLING AF VORES FRITIDSTILBUD 
Et par af vores lærere er i dette skoleår med i SFO’en for at øge relations-
arbejdet voksen og barn imellem. På den måde skabes der en bedre kontinuitet 
og større tryghed i børnenes dagligdag. 

Derudover har SFO-personalet og bestyrelsen været i dialog om at udvikle et 
fremtidigt samlet fritidstilbud for 0.-6. årgang. Ambitionen er at give de ældste 
børn mere indhold i timerne efter skolen end blot computerspil i klubben. 
Klubben er i dag et tilbud, hvor børnene kan være indtil de forlader skolen. Der er ingen voksenstyring og 
dermed heller ingen pædagogisk styrede tilbud. 

Planerne for det fremtidige fritidstilbud er ikke færdigbagt endnu, så det vil I komme til at høre mere om 
senere på skoleåret. I første omgang tilbydes 5. årgang på lige fod med 4. årgang at deltage i SFO’en, hvis de 
tilmelder sig og betaler for deltagelsen. 

TRIVSELSMÅLING FOR ELEVERNE 
Vi gennemfører i løbet af november den tilbagevendende trivselsmåling blandt alle 
eleverne. Vi følger den spørgeramme, som vi har brugt tidligere og som bruges på tværs 
af alle landets skoler. Målingen foregår ved at eleverne digitalt svarer på en række 
spørgsmål om eleven fx er glad for skolen, om man kan lide pauserne i skolen, om man 

har ondt i maven, når man er i skole mm.  

Der er en spørgeramme med 29 spørgsmål som dækker 0.-3. årgang og en lidt større spørgeramme til 
eleverne på 4.-8. årgang. 



 

PLAYFUL LEARNING 
Børnehaven er blevet udvalgt til at være med i et Playful Learning program. 
Playful Learning skal fremme og udvikle en mere legende tilgang til børns 
udvikling og læring. Visionen er at styrke børns kreative, eksperimenterende 

og legende tilgang til verden og deres livslange lyst til at lære. Playful Learning er et samarbejde mellem de 
danske professionshøjskoler støttet af LEGO Fonden. 

Programmet består af fire projekter, som tilsammen danner et nationalt udviklingsfællesskab med fokus på 
at skabe pædagogisk udvikling baseret på legens kvaliteter. 

Vi har stor glæde af programmet, fordi vi får rigtig mange og værdifulde input til hvordan vi konkret kan gøre 
vores børnehave bedre i dagligdagen. I sidste weekend brugte børnehavepersonalet hele lørdagen på at ryde 
op og reorganisere meget af legetøjet, da en af indsatserne nemlig er, hvordan vi får præsenteret de 
forskellige legemuligheder for børnene. 

DER ER GODT FYLDT OP FRA BUNDEN… 
Hov, har vi ikke skrevet det før! Jo, det har vi faktisk, stort set har vi gentaget det samme budskab i alle vores 
nyhedsbreve i løbet af året. Det gælder stadigvæk. Vi har venteliste til børnehaven og i store træk ingen 
ledige pladser før august 2026. Men det gælder faktisk også de kommende 2-3 års skolestartere. Faktisk er 
skoleåret 2024/2025 helt fyldt op – og der kan vi ikke, på nuværende tidspunkt, garantere flere en plads i 0. 
årgang. 

… MEN VI VIL GERNE VÆRE LIDT FLERE 
Randlev Friskole og Børnehus skal ikke være store og kvantitet er ikke det samme 
som kvalitet. Men målet har hele tiden været at kunne tilbyde en skolegang for alle 
årgange i grundskolen. Overbygningen, 7.-9. årgang, er ikke kun vigtig for dem, der 
aktuelt går her nu. Den er også meget vigtig for de yngre årgange, da det giver en 
naturlig udvikling for den enkelte elev at kunne spejle sig i nogle der er ældre end 
sig selv. 

Selvom det kan være svært at spå om fremtiden, så tror vi på, at vi fra næste skoleår 
kan tilbyde skolegang for alle årgange, 0.-9. årgang. Specielt i udskolingen har vi 
plads til lidt flere elever. Det vil være godt for eleverne og det vil være godt for 
udviklingen af skolen som helhed. 

Derfor vil bestyrelsen i den kommende uges tid tage en tørn med uddeling af løsblade i en række af byerne i 
Odder Kommune. Vi deler i første omgang ud i Hundslund, Gylling, Ørting, Saksild og Hou. Her slår vi på vores 
udskolingstilbud ud fra, at når eleverne fra de nævnte byer alligevel skal skifte videre fra 6. klasse, så er 
Randlev Friskole også en mulighed. 

STØT STØTTEFORENINGEN 
Vi skal hilse fra Støtteforeningen og huske alle på, at I skal holde godt øje med enten ViGGO eller jeres 
postkasse ved vejen! Inden længe vil støtteforeningen udsende kontingentopkrævninger for medlemskabet 
i foreningen. Det koster kr. 250 pr. husstand pr. år. Alle er velkommen i foreningen, forældre, bedsteforældre, 
oldeforældre, onkler, mostre og tanter, naboer og venner – kort og godt alle. 

Hvis I ikke hører fra foreningen, så kan I blot melde jer ind ved at sende kr. 250 til MobilePay nr. 852915. Hvis 
I har en relation til skolen, er I velkommen til at skrive det i kommentarfeltet. 



 

ÅBEN SKOLE TORSDAG DEN 3. NOVEMBER 
Efter et par års Corona-fravær holder vi igen Åben Skole torsdag den 3. november fra kl. 
14-17. Her vil elever, medarbejdere, ledelse, bestyrelses- og forældrerepræsentanter byde 
velkommen til nysgerrige og måske kommende elever til skolen. 

Vil du som forældre på skolen hjælpe et par timer, så giv gerne besked. Så lægger vi en 
plan for hvem, der gør hvad og hvornår! 

ALTING STIGER! 
Som bestyrelsen har skrevet ud til alle, så er Randlev Friskole og 
Børnehus desværre, som resten af Danmark, også ramt af de 
meget stigende energipriser. Derfor har vi desværre set os 
nødsaget til at opkræve et midlertidigt energitillæg på kr. 200 pr. 
familie, første gang i november måned. 

Vi er ved at indhente et par tilbud på udskiftning af vores oliefyr 
til noget, der både er grønnere og billigere, nemlig en 

varmepumpeløsning. Vores forhåbning er, at vi kan få en aftale i stand, så vi indenfor cirka seks måneder kan 
have udskiftningen klar. Vi må dog også erkende, når vi taler med vores mulige leverandører, at 
leverancesikkerheden også er under pres, så tidshorisonten er desværre behæftet med en del usikkerhed. 

Skulle beslutningen om et midlertidigt energitillæg medføre væsentlige økonomiske udfordringer i familien, 
er I velkommen til at kontakte Gunnar med henblik på en aftale. 

HVAD VIL I HØRE OM? 
Har du et input til vores nyhedsbreve? 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. 

FRA HJØRNEKONTORET 
 

Og så lige lidt om mine egne refleksioner, om hvorvidt vi lykkes med vores mission om at skabe en skole med 
først og fremmest trivsel og så læring: 

Jeg har været så heldig, sammen med Jeanette, at kunne tage på studietur med 7. og 8. årgang til Berlin i 
starten af september.  

Det har været en fantastisk positiv oplevelse at være sammen med eleverne fem dage i træk. At rejse 
sammen, at opleve sammen, at tale med hinanden, at grine sammen og at være nysgerrige sammen. Men 
noget af det bedste ved den tur har været at opleve, hvor respektfulde og rummelige eleverne har været 
overfor hinanden. 

Der har ikke været nogen konflikter, vi skulle løse. Hvis der har været konflikter, har de løst dem selv. Det er 
da interessant, at eleverne, forskelligheder til trods, har været i stand til at rumme hinanden på en fantastisk 
harmonisk måde. 

Efter vi er kommet hjem, er det tydeligt for mig at se, hvor meget eleverne stråler og er glade. Jeg ved ikke, 
hvad de er så glade for, men de smiler og stråler, når man møder dem til morgensamling, i timerne og i 
pauserne. Det er for mig et tydeligt tegn på, at vi lykkes med en del af vores mission. Nemlig at eleverne 



 

trives. Med trivslen kommer læringen! Med de lærerkræfter vi har, er jeg ikke i tvivl om, at vi har de bedste 
forudsætninger for både trivsel og læring på vores skole! 

Jeg vil afslutningsvis benytte lejligheden til at sige tak til Støtteforeningen for sponsorat af de forskellige 
kulturelle oplevelser, vi har været på i Berlin, og tak til Fastelavnsudvalget, for at have sponsoreret vores 
besøg på Restaurant Unsichtbar, hvor vi fik tre retter mad i fuldstændig mørke. Det har været en 
uforglemmelig og anbefalelsesværdig oplevelse. 

Tusinde tak for en god tur! 

Jeg ønsker alle en god efterårsferie. 

 

De bedste hilsner 

Gunnar 

 

Søndag den 6. november 

Vedligeholdelsesdag 

Uge 47 

Teateruge 

Torsdag den 24. november 

Premiere på teaterugens forestilling. For alle forældre! 

Onsdag den 30. november 

Juleklippe-hygge-dag 

 

Onsdag den 21. december 

Sidste skoledag før juleferien 

Onsdag den 4. januar 

Første skoledag efter juleferien 

 

 

KALENDER 


