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29. september 2006 
 

Kære forældre 
 
Så er vi i gang igen - med vort 4. skoleår. Helt utroligt, som tiden går.  
Vi håber, I alle har haft en god sommer og har nydt ferien i fulde drag sammen med 
jeres børn. 
 
Siden generalforsamlingen i marts har I vist ikke fået så mange nyhedsbreve fra 
bestyrelsen, og det vil vi gerne hermed rode lidt bod på, da vi i virkeligheden har 
”mange jern i ilden” – nogle mere synlige end andre! 
 
For at arbejde så effektivt som muligt, har vi nedsat flg. 5 udvalg, som hver 
koordinerer og gennemfører en hel række opgaver: 
 
Økonomi (ØU) 
Skoleudvikling (SU) 
Ejendom (EU) 
Anlæg (AU) 
PR (PRU) 
 
I de enkelte udvalg sidder repræsentanter fra bestyrelsen incl. suppleanter samt 
personalet. Check detaljerne på vores nuværende hjemmeside, som indenfor de 
næste par uger vil blive midlertidig opdateret. 
 
Økonomiudvalget melder, at alt står vel til og at budgettet for næste år så småt er 
ved at tage form.  
 
Udvalget for skoleudvikling - det tidligere pædagogiske udvalg, har 
gennemarbejdet tilsynserklæringen fra vore tilsynsførende Ellen Thier og Christen 
Schmidt.   
 
Desuden har SU færdigbehandlet to dokumenter  

• ”På Friskolen Østerlund er vi optaget af” - som kan betragtes som vores 
idégrundlag 

• ”Skolens tilbud” - hvor vi behandler mere konkret, hvad skolen står for og hvad 
vi (forældre, lærer, personale og bestyrelse) arbejder for 

Dokumenterne vil blive lagt ud på vores hjemmeside, så alle har mulighed for at se 
det.  
 
Skolen læner sig meget op af folkeskolen og vi vil som hovedregel minimum opnå et 
niveau, der svarer til folkeskolens enkelte klassetrin. Forældrenes tilsynspligt er blevet 
skærpet i den nye lov om de frie grundskoler. Vi vil derfor opbygge vor hjemmeside 
med relevante links, der hjælper forældrene med at opfylde tilsynspligten. 
 
PR-udvalget har kørt en konkurrence for at finde et nyt logo til skolen, og vi takker 
for de mange flotte forslag. Vinderen, der snart vil blive udpeget, kan tage familien ud 
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at spise på Asian Wok House - en præmie vi kan tilbyde takket være 
Støtteforeningen.  
 
PRU arbejder endvidere på  
 

� en ny hjemmeside - med nyt udseende og nye muligheder. Den forventes klar 
til årsskiftet.   

 
� en mere omfattende informationspakke end den nuværende. Den forventes at 

være færdig til november i år og vil bl.a. blive distribueret til nye børn. 
 

� en oplysningsaften om skolebestyrelsesarbejdet for dem, der overvejer at stille 
op til bestyrelsesvalg i marts 2007.  Vi planlægger at indkalde til denne 
oplysningsaften i januar 2007 og håber mange vil deltage for at få svar på 
deres spørgsmål. 

 
� et åbent hus arrangement i foråret 2007, så verdenen udenfor kan kigge 

indenfor og få et førstehånds indtryk af skolens mange tilbud.  
 

Anlægsudvalget bringer en stor tak. I har løftet en kæmpe opgave i det sidste år 
ved at lave belægningen udenom skolen og anlægge legeplads - både i efteråret, 
foråret og sommerferien. Med alle de frivillige timer vi har registreret, har vi beregnet, 
at dette udendørsarbejde samt arbejde ved flytning ind i den nye skolebygning er 1.1 
million kr. værd.  Det svarer til et gennemsnit på 10.000 kr. per husstand - og det 
kan vi alle være stolt af. I skal have en rigtig stor tak .... og vi håber, I stadig er friske 
på nye opgaver!   
 
I juni blev der lagt en plan for resten af udendørsområdet, tegnet af Ebbe 
Enøe. Planen kan ses på opslagstavlen ved indgangen.  Nu er vi meget snart færdige 
med belægning og planlægger at begynde med beplantning og flere legeredskaber. 
 
Cykelparkeringspladsen er ved at få stativer, og vi beder alle forældre og børn om at 
bruge denne - i stedet for at parkere cyklen ved bygningen. 
 
På blot 2 arbejdsweekender er hele skolen blevet malet (udvendig).  
 
I har måske set, at Kommunen er gået med til at etablere belyste cykelstier fra den 
østlige side af Østerlundområdet op til skolen. Vi har også fået lov til at etablere 
særskilt cykelindgang fra vest, og sammen med den nye forhindring ved indkørslen på 
Klynstien skulle det gøre trafikforholdene mere sikre for børnene. 
 
Fra Ejendomsudvalget forlyder det, at Harresø Byggeforretning i den nærmeste 
fremtid vil udbedre soklen, rette afløb i omklædning samt en del andre småting. 
 
Skulle I derfor under f.eks. rengøringen finde fejl og mangler ved inventar, lokaler og 
lignende, så sørg venligst for, at de bliver noteret i vores logbog, som ligger i 
rengøringsdepotet. Alle detaljer vil så blive anvendt ved 1-års-gennemgangen med 
Harresø Byggeforretning. På forhånd tak for hjælpen … :o) 
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Mht. rengøring har ”rengøringskoordinatorerne” fra de 13 hold været samlet til et 
orienteringsmøde, hvor der bl.a. blev aftalt følgende spilleregler i tilfælde af 
udeblivelse fra lørdagsrengøringen: 
 
1. Man vil blive ringet op - det er altid bedre at komme senere end slet ikke 
2. Træffes man ikke eller er man forhindret i at møde op - vil man blive indkaldt til 

hovedrengøring på et senere tidspunkt 
3. Husk derfor at finde en afløser i god tid  
 

Til sidst skal vi lige med baggrund i vore nye vedtægter (som netop er under 
behandling i Undervisningsministeriet og forventes godkendt om kort tid) bede jer 
opdatere og returnere vedlagte blanket.   
 
Som I sikkert husker, er vi - med udgangspunkt i de nye vedtægter, nødt til at dele 
forældrene op i to kredse, nemlig en ”forældrekreds = forældre med fuld eller delvis 
forældremyndighed” og en ”skolekreds”.  
Sidstnævnte gruppe har ikke den samme tilsynspligt som medlemmerne af 
forældrekredsen, men vil dog mod betaling af et kontingent, kunne stille op til 
bestyrelsen og i øvrigt deltage på stort set lige vilkår med medlemmerne af 
forældrekredsen. Den primære forskel er, at skolekredsen ikke har stemmeret i fm. 
valget af tilsynsførende.  
 
Vi har besluttet at udsende vedlagte blanket hvert år efter skolestart for en 
opdatering, men skal endelig gøre opmærksom på, at det er den enkelte forælders 
pligt altid at holde skolen underrettet om evt. ændringer (telefon, adresse, civil status 
osv.). Dette ikke mindst så skolen altid kan få fat I jer, hvis der skulle opstå et akut 
behov herfor.  
 
Vedlagte blanket bedes udfyldt og returneret til Susanne eller klasselæreren senest 
fredag d. 6. oktober 2006.

Vi håber, at I hermed har fået en lille indsigt i aktiviteterne omkring bestyrelsen – og 
husk, I altid er velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål, ønsker eller blot en 
ledig stund til at løfte en speciel opgave. 
 

Mange sensommerhilsner fra 
Bestyrelsen 

 

Bilag: Indmeldelsesblanket, der bedes udfyldt og returneret til kontoret senest 
d. 6. oktober 2006 


