Sommerbrev for skoleåret 2017/2018
Kære familier på Ørding Friskole
Så kommer der et lille sommerbrev med de vigtigste informationer om næste skoleår. Ønsker man
yderligere oplysninger, vil man kunne finde de fleste ved at klikke ind på vores hjemmeside. Den
vil løbende blive rettet til, så den altid indeholder alle de opdaterede informationer om
skolegangen på Ørding Friskole. I dette sommerbrev er derfor kun de vigtigste ting. Mangler man
informationer, er man, som altid, velkommen til at kigge ind på lærerværelset eller i SFO. God
sommer til alle! Håber den bliver fantastisk!
Skemaet for det kommende skoleår kan fra mandag d. 26. juni ses på skolens hjemmeside og
vedlægges ligeledes her. Vi beder jer dog tage højde for, at der kan komme små justeringer.
Første skoledag – Tirsdag d. 15. august: Vi mødes alle til morgensang kl. 8.30. Der vil
være fotografering af de enkelte årgange, enten i skolegården eller i gymnastiksalen afhængigt af
vejret, hygge og goddag i klasserne samt fællestime med sange og en historie. Dagen slutter kl.
11.30. Forældre er, som altid, hjerteligt velkomne, og der bydes på en kop kaffe og en bolle samt
lidt frugt i frikvarteret.
Se plan her:

Plan for første skoledag
8.30 Morgensang m. navneopråb9.00-9.45 i klasserne
9.45-10.15 pause med frugt og boller, saft og kaffe
10.15-10.45 Klassefotos tages
10.45 Fælles tid i morgensang
11.00-11.30 i klasserne –Slut 11.30

Skoledagen i dette skoleår starter kl. 7.30. Det kommer atter til at passe med busserne om
morgenen, men der vil igen blive lidt ventetid om eftermiddagen. Det er gået nogenlunde indtil nu,
og mon ikke det fortsætter. Her en opfordring til at hjælpe hinanden med at få børnene hjem, hvis

man alligevel kører vejen. Børnene er altid velkomne til at vente på skolen. Vi ringer dog ind 7.25
første gang, som et signal om, at man skal finde sin plads og dermed være klar til 7.30.
Busser: I det kommende skoleår er al buskørsel med NT inden for øen stadig gratis. Alle
køreplaner for Mors kan findes på NT´s hjemmeside.

Kontaktlærere: Alle børn har kontaktlærere, der er bindeled mellem barn, forældre og skole. Det
er kontaktlærerne, der samler trådene omkring det enkelte barn. Snak med kontaktlærerne om
praktiske ting, men også hvis der er problemer af den ene og den anden slags.
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Karen og Laura
Karen og Thomas
Kristine og Jens Jørgen
Jens Jørgen og Kristine

Betaling: Både skole og SFO skal betales hver den første i måneden. Skolepengene betales stadig
over 11 måneder (ikke i juli), og betales direkte ind på skolens konto. Priserne er de samme som
sidste skoleår 860 per familie, hvor juli måned er betalingsfri.

Nedenstående kontonummer skal bruges ved alle indbetalinger. Det er MEGET VIGTIGT at navn og
adresse fremgår af hver eneste betaling.

9100 1000092719
Priser i SFO- Ørding Friskole
Fuldtid 900 kroner pr. måned
15 timer 700 kroner pr. måned
10 timer 550 kroner pr. måned
Morgen SFO 550 kroner pr. måned
SFO m. søskenderabat 550 kroner pr. måned.
Juli måned afregnes m. 75 kroner pr. dag, barnet er tilmeldt. Vi holder lukket i uge 29 og 30.
Man afregnes for de dage, barnet er tilmeldt i juli måned.
Forsikring: Skolen har de forsikringer en skole skal have, men der kan sagtens tænkes ulykkelige
situationer, hvor et barn kommer til skade, fx under leg, uden at skolen er ansvarlig. Som forældre
bør man have en ulykkesforsikring, der dækker børnene. Tal med jeres forsikringsselskab herom.
Mad: På Ørding Friskole er det muligt at købe mad onsdag og fredag. Onsdagsmaden laves af
Jytte i skolens eget køkken, og bestilles separat – Se fx hjemmesiden. Fredag sælger storeklassen
pizzasnegle og pølsehorn, hvor overskuddet går til deres lejrtur. Som vores kostpolitik fortæller, så
bliver alt maden lavet af grove og sunde råvarer. Samt vi donerer 1 krone per pizzasnegl til vores
plejedreng i Liberia, så han kan komme i skole.

SFO: Der er altid åbent i skolens SFO mellem kl. 6.00 og 17.00. Dog til kl. 16 om fredagen. Når
børnene er i skole, er SFO´en naturligvis lukket. Der er åbent i vinter- og efterårsferien, men
lukket 2 uger om sommeren i uge 29 og 30. I forbindelse med andre højtider/lukkedage gives der
besked fra SFO i god tid, så familierne kan nå at planlægge evt. pasning.
Rengøring: Skolens forældre deltager i weekendrengøring iflg. rengøringsplanen og deltager i
hovedrengøring én gang i løbet af skoleåret. I skolens rengøringsrum (grøn dør ved siden af
glasdøren ind til køkkenet) findes udførlige forklaringer over, hvordan rengøringen skal foretages i
de enkelte områder. Det er en god idé at gå flere familier sammen om rengøringen. Det er
hyggeligere. Hvis man er i tvivl, kan man kontakte Jeanette Ry 53823993. Nøglen til skolen kan i
weekenden lånes hos købmanden i Ørding.
Arbejdsdage: Bestyrelsen står for 3 arbejdsdage per år. Alle familier skal møde op 1 dag om året
fra 9.00-15.00 med mindre andet er aftalt. Det være sig en specialopgave. Kontakt for næste
skoleår: Jane Olesen eller Preben Snedker.
Magasinet Friskolen sendes til alle hjem. Det beskriver den aktuelle situation i friskoleverdenen
som helhed, og giver også gode indblik i, hvordan andre skoler drives. Også den politiske stemning
omkring friskolerne følger den med i. Giv besked, hvis I ikke modtager bladet.
Frugt: Der sælges hver dag frugt på Ørding Friskole. Et stykke frugt koster 3 kroner.
Lærere: Jens Jørgen Pedersen 97720420. Hanne 97764017/27841078. Kristine 23374883. Karen
30548378. Margit 21864069. Simon W 26194417. Laura 24236712. Thomas 61271972.

Ferieplan for skoleåret 2017-2018 Ørding friskole
Sommerferie: Lørdag den 24. juni – mandag den 14. august (1. skoledag tirsdag den 15. august 2017)
Efterårsferie: Lørdag den 14. oktober – søndag den 22. oktober
Juleferie: onsdag den 20. december – onsdag den 3. januar (1.skoledag 4. januar)
Vinterferie: Lørdag den 10. februar – søndag den 18. februar
Påskeferie: Lørdag den 24. marts – mandag den 2. april
St. Bededagsferie: Fredag den 27. april – søndag den 29. april
Kr. Himmelfartsferie: Torsdag den 10. maj – søndag den 13. maj
Pinseferie: Lørdag den 19. maj – mandag den 21. maj
Grundlovsferie: Tirsdag den 5. juni
Første dag i sommerferien: Lørdag den 30. juni
Efter ferier møder eleverne til normal skoletid, med mindre andet er oplyst i fx Skolenyt.

