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SOMMERFERIEBREV
Skoleåret 2016/2017
Skoleåret nærmer sig sin afslutning. I løbet af året dukkede der for en kort bemærkning to
byer op på danmarkskortet. Først lå Favrkøbing der, og nogle uger senere lå Fjellerup der.
Indbyggerne i de to byer oplevede, hvad det vil sige at skulle passe et job, hvor vigtigt det er
at arbejde sammen om en opgave og betydningen af at holde hus med sin løn. Det er to
dejlige byer, som alle glæder sig til at besøge igen.

Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup kom i løbet af skoleåret på Facebook. Mange følger os, og vi
øver os i at bruge et socialt medie til at fortælle historien om vores skole.
I Fjelstrup har vi fået en ny legeplads som giver nye muligheder for fysisk aktivitet både i
frikvartererne og i motion og bevægelse som en del af undervisningen.
Skoleåret 2017/2018
Efter sommerferien begynder 56 elever i børnehaveklasserne på Favrdal og 16 elever i
børnehaveklassen i Fjelstrup. Vi får seks nye 7. klasser med 142 elever. Velkommen til nye
elever og forældre.
I løbet af efteråret skal elever, forældre og medarbejdere udfylde nogle elektroniske
spørgeskemaer i forbindelse med projektet Program For Læringsledelse. Et projekt, der løber
over fem år, hvor vi nu er kommet til den anden runde spørgeskemaer. Der kommer mere
information, når vi nærmer os undersøgelsen.
Til foråret er der valg til skolebestyrelsen. Den nye bestyrelse tiltræder 1. august 2018. Mere
information følger.
De sidste to år har vi haft et samarbejde med musikskolen. Dette samarbejde har bl.a.
betydet, at alle elever i 2.a og 2.b sidste år spillede guitar, og i år spiller nuværende 2.a og 2.b
guitar mens 3.a spiller trompet og 3.b spiller trombone. Fra næste skoleår fortsætter dette
samarbejde, og det udvides så en klasse i Fjelstrup får sangundervisning og en årgang på
Favrdal undervises i klarinet og tværfløjte. I løbet af skoleåret tilbydes nogle af eleverne at
deltage i et skoleorkester. Vi glæder os til deres første koncert.
Alle skoler skal fra næste skoleår arbejde med en læringsplatform. I Haderslev Kommune har
vi valgt MinUddannelse. Læringsplatformen vil indeholde årsplaner, undervisningsforløb og
elevplaner. Lærere og pædagoger præsenteres for læringsplatformen op til sommerferien, og
vi tager fat på arbejdet med at implementere den efter sommerferien. Fremover vil der ikke
være en endelig elevplan, men der vil i løbet af skoleåret ske ændringer i den. Der kommer
mere information i løbet af næste skoleår.
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Personale
Ved afslutningen af skoleåret siger vi farvel til lærer Hardy Andersen og børnehaveklasseleder
Christine Schmidt. Hardy går på pension efter 17 år i Fjelstrup, hvor han bl.a. har undervist i
historie, idræt og matematik. Christine går pension efter 8 år som børnehaveklasseleder på
Favrdal. Christine har givet mange elever og forældre en god indføring i det at være skoleelev
og forælder til en skoleelev. Tak til jer begge to og held og lykke med fremtiden.
Til august siger vi velkommen til lærer Annemarie Andersen (børne- og junioruniverset),
børnehaveklasseleder Jane Olsen (Favrdal), lærer Anders Jensen (Ungeuniverset) og
børnhaveklasseleder Nete Olsen (Fjelstrup). Velkommen, vi glæder os til samarbejdet.
Sidste skoledag inden sommerferien er fredag den 23. juni.
Fjelstrup:
Aktivitetsdag med spændende udfordringer – aktiviteter, som 6.f arrangerer. Skoledagen
slutter kl. 12.00.
Favrdal:
Klasserne har klasselærerne kl. 8.05-12.00. Kl. 11.30 mødes alle i hallen til fælles afslutning.
Skoledagen slutter kl. 12.00.
Første skoledag efter ferien er mandag den 14. august.
Fjelstrup:
Alle møder kl 8.05 i skolegården, hvor der synges og bydes velkommen til et nyt skoleår.
Forældre er velkomne til at deltage i morgensang og derefter rundstykker. Første lektion er
klasselærertime. Derefter undervises efter skema.
Favrdal:
1.-3. klasse. Skoledagen begynder kl. 8.05. De første to lektioner er klasselærertimer. Resten
af dagen undervises efter skemaet.
Børnehaveklassen møder kl. 10.00 i kantinen, hvor der er velkomst. Derefter går eleverne til
C-blokken, og skoledagen slutter kl. 14.05.
Junioruniverset og Ungeuniverset har stjerneuge i uge 33. Nærmere information følger.
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Held og lykke til de elever, der forlader skolen.
Elever, forældre og medarbejdere ønskes en rigtig god og varm sommer med masser af
solskin og sommerhygge - vi ses til august!

Med venlig hilsen
Lars Andersen
skoleleder

