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Kære allesammen 

En begivenhedsrig uge på Svaneke Friskole er gået med lejrskole, skole-hjemsamtaler, forældremøder og 

ansættelsessamtaler – det er så meget liv og energi på skolen. Vi er på vej ind i den sidste forårsmåned, 

hvilket kan komme bag på selv træer og buske, der ligesom vi, mest af alt venter på sol og varme.  

 

 

 

 

”Husk nu at solsiden klæder dig bedst! 

Og i aften, så se mod vest! 

Gi' os lyset tilbag'.”

Elevtallet på skolen 

Vi ligger på et stabilt elevtal omkring de 200 elever. Vi har fået en del nye elever ind, og der er flere på vej. 

Lige nu er der indskrevet 22 elever til den kommende 0.kl.  

Lejrtur i det smukkeste landskab 

5.a har været på lejrtur på bedste friluftsvis med telt og oppakning i både blæst og regn. Eleverne har været 

seje og taget udfordringerne og vejret med smil. Højlyngstien er blevet fulgt til Rø og Olsker med afslutning 

i Hasle. Både landskab, vejr og fællesskabet har skabt en ganske særlig oplevelse for alle. En tur, vi er sikre 

på, der vil blive husket tilbage på mange år fra nu. 

Vi maler  

3.a’s klasselokale står klar og nymalet, hvor det nu er 2.a´s tur til at få malet. Vi følger planen og er dybt tak-

nemmelige for det gode skole-hjemsamarbejde vi har på skolen, der gør processen så nem og lige til. 

Ansættelsessamtaler 

Vi er startet op på ansættelsessamtaler til de ledige lærerstillinger på skolen i denne uge, hvor vi holder de 

sidste i næste uge. Vi har fået rigtig mange gode og kompetente ansøgninger, hvor der er mange, som pas-

ser godt ind i vores profil. Vi glæder os til at se, hvem vi får. 

Morgensang i alle lokaler 

Det fungerer godt med morgensang i klasserne, hvor vi fortsat er lidt begrænsede med fællesskabet. Der 

bliver sunget i alle klasser hver fredag, hvor vi i denne uge med Friskolernes sang ”Giv og lyset tilbage” ska-

ber rum for vores værdier og ønske om at være sammen som skole med alt, der følger med. 

”Dørene åbne og smilene slidt. 

Sådan er landet, jeg gerne vil kalde for mit.”  

 

Med disse ord, vil vi ønskes jer alle en rigtig god weekend. 

Susanne og Thomas 


