Nyhedsbrev uge 17 – 2013

Kære alle på Høve Friskole

HURRAAAAA – så er lockouten slut.
Alle børn og voksne kan komme i gang igen – velkommen tilbage 
Vi har valgt at fortsætte efter vores årskalender, så godt som muligt. Dvs. at vi starter på mandag
med almindelig skoledag efter det nye skema. Fra onsdag den 1/5 og frem til onsdag den 8/5 er
der CIRKUSUGE for Bh-klassen - 3/4. kl. Det vil der komme nærmere info om på klassemail.
Da 9. klasses skriftlige prøver, i forbindelse med lockouten, er blevet rykket til at starte den 13/5, i
stedet for den 2/5, har vi måtte lave lidt ændringer:
5. - 9. klasse har fagdage fra onsdag den 1/5 og til onsdag den 8/5. Der er vedhæftet skema for
denne uge, sammen med nyhedsbrevet.
6. -8. klasses vandre- / cykeltur er også flyttet, så den ligger samtidig med 9. klasses skriftlige
prøver. Det kommer der nærmere info om på klassemail.
Så snart vi ved mere ang. prøverne, kommer der besked på klassemail til 9. klasse.

Jeg vil sige tak til bestyrelsen og de fremmødte for en rigtig god og hyggelig generalforsamling i
onsdags. Dejligt at være i selskab med glade og engagerede mennesker 
I kan godt allerede nu sætte kryds i kalenderen den 1/6 – vi skal til byfest i Høve. Byen har noget at
fejre, og det vil I komme til at høre mere om….

Jeg glæder mig til vi ses mandag morgen
Fortsat god weekend!

Kh, Neel

Høve Friskole, Veddingevej 4, 4550 Asnæs, Telefon 59 65 06 10

Stormøde og Generalforsamling
Tak for et godt stormøde og efterfølgende generalforsamling. Stormødet blev kickstartet af skolens husorkester (tak til Vibeke, Jens og Julian) og vi fik en opdatering af strukturarbejdet med efterfølgende
gruppearbejde. Derefter stod den på generalforsamling, regnskab, valg, tilsynsførende, osv.
I kan læse bestyrelsens årsberetning her:
http://hoeve-friskole.dk/Dokumenter/Andre%20dokumenter/Generalforsamling%20april%202013%20%20formandens%20beretning.pdf
I bestyrelsen takkede vi af til Nanna og Anne-Marie; tak til jer for godt arbejde. Og vi byder velkommen til
Peter og Martin.
Det betyder at bestyrelsen nu ser sådan ud:
Formand: Jonas Færing (Pil 6. kl. og Lærke 4. kl.)
Næstformand: Jens Valsgaard Petersen (Anine 1. kl. og Jonathan 7. kl.)
Kasserer: Jesper Davidsen (Magnus 0. kl. og Signe 5. kl.)
Susanne Andersen (Frederikke 8. kl.)
Louise Kolstrup Sørensen (Emma 1. kl. og Andreas 4. kl.)
Peter Arnfeldt (Bella 1. kl. og Clara 2. kl.)
Martin Gredsted (Thea Miniskole, Hjalte 0. kl. og Therkel 4. kl.)
Lockout og skolepenge
Bestyrelsen er blevet kontaktet af flere forældre vedrørende skolepenge for den tid, hvor vi ikke har kunne
undervise fuldt ud pga. lockouten. ”Er det rimeligt at skulle betale fuldt og får vi penge tilbage?”
Bestyrelsen har det på som punkt på næste bestyrelsesmøde d. 6. maj. Vi vil kigge på økonomien; præcis
hvor stor en besparelse har vi haft, osv. Selvom skolen skal udbetale færre lønkroner er den største del af
lønudbetalingen uændret; administration, bygninger, varme, el, osv. Det er altså ikke fuldt skolepenge
tilbage, der bliver diskuteret d. 6. maj, men om der er råd til en delvis symbolsk tilbagebetaling.
Friskolernes landsforening har et debatindlæg om netop dette emne:
http://www.friskoler.dk/da/nyheder/enkeltvisning/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=13985&cHash=387c875168
016cdceed336b016da5f85
Vi glæder os til at komme videre med strukturarbejdet og ser frem til at kunne præsentere en færdig oversigt
på stormødet den 29. maj.
Vi ses
Bestyrelsen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Jonas Færing
Formand Høve Friskole
Tlf. 28 91 16 56
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