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Svaneke d.04/05 – 2021

Kære alle på Svaneke Friskole
Juni kom og derved står der sommer i kalenderen. Sommer er lig med varme, sol og til tider også lette
byger. Solcreme, kasket, vand og T-shirt er nu igen alle vigtige elementer i skoledagen. Husk vi afholder
generalforsamling onsdag d.10 i den kommende uge.
Generalforsamling d.10/6 19.00 – 21.00
Husk, der er tilmelding til generalforsamlingen. Tilmeldingen ligger elektronisk på forældreintra. I kan også
skrive en mail til skolen og tilmelde jer den vej. Vi følger de aktuelle regler for smittespredning, hvor det
opfordres, at I er testet negative inden mødet, ligesom I fortsat skal spritte hænder af, samt bære
mundbind eller visir på skolen, indtil I sidder ned.
Trafiksikkerhed på skolen – En opfordring
Vi vil gerne opfordre til, I som forældre bruger parkeringspladsen, når I afleverer og henter jeres børn med
bil. Vi oplever, at mange sætter deres børn af direkte ved porten til skolen, hvilket udfordrer
trafiksikkerheden for de elever, som kommer gående og på cykel.
Nyansættelser – Fire lærere
Joachim Magens er vores nye sproglærer, som både skal være i udskolingen og på mellemtrinnet. Joachim
kommer med en solid lærererfaring fra en dansk mindretalsskole i Eckernførde i Slesvig.
Søren Hytholm Jensen kommer ligeledes med stor lærererfaring fra både privatskole og folkeskolen, hvor
Søren senest har været på Åvangsskolen i Rønne. Søren er også musikuddannet fra universitetet, og vil
derfor også få en stor rolle i forhold til vores musiske og kreative profil. Søren vil være tilknyttet
mellemtrinnet og udskolingen.
Ida Cæcilie Flinch er kendt på skolen og har i dette skoleår været tilknyttet 5.a., 4.a. og 1.a. Ida er nu
fastansat på skolen, hvor Ida følger sine klasser og fag i det kommende skoleår.
Torben Kjeld Strandberg, endnu en lærer med bundsolid erfaring. Torben kommer fra Sydbornholms
Privatskole med en bred palette af fag samt stærke relationelle kræfter, der sættes i spil i både
indskolingen og på mellemtrinnet.
Vi er så glade for, de har valgt os, og vi glæder os meget til samarbejdet.
I ønskes alle en rigtig god weekend
Venlige hilsner Susanne og Thomas

