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Fredagsbrev Uge 4 

 

Januar takker af i næste uge, hvor februar står på 

spring med solskinsdage og frostklare nætter. Co-

ronarestriktioner er på vej til sit endelige for nu. 

Her afventer vi besked fra UVM og vender tilbage 

med mere derom i næste uge. 

Den kommende uge står i fordybelsens tegn i alle 

klasserne på skolen. Klasseteamet har planlagt 

ugen og temaer. Dem vil I kunne læse mere om i 

ugeplanen. 

SKOLENS VÆRDIER OG VISON 

Nu er vi klar til at præsentere de værdier, vi ople-

ver, vi har på skolen. Siden skoleopstarten i au-

gust har vi arbejdet at samle de værdier ind, der 

har særlig betydning for Svaneke Friskole. I pro-

cessen har alle medarbejdere, bestyrelsen og 

elevrådet været inddraget, sådan vi nu kan præ-

sentere et fælles samlet værdigrundlag, som vi er 

rigtig stolte af. 

Vi er en skole, hvor medbestemmelse og ejer-

skab har betydning.  

Vi er en skole, hvor faglighed og kreativitet af-

spejler alsidigheden. 

Vi er en skole, hvor mangfoldig, forskellighed er 

en styrke.  

Vi er en skole, hvor kreativiteten syner allesteds i 

skoledagen. 

Vi er en skole, hvor vi ser muligheder i at skabe, 

tænke og iværksætte sammen. 

Vi er en skole, hvor vi er nysgerrige på hinanden, 

læring og hvordan vi lærer. 

Vi er en skole med traditioner der skaber stærke 

fællesskaber. 

Vi er en skole, hvor vi er lokal og demokratisk 

forankret med skolebestyrelsen som en vigtig og 

aktiv del af skolens samlede ledelse.   

Vi er en skole, hvor byen, forældre og elever 

samarbejder og deltager i udviklingen af skolen.  

I vil kunne læse mere om skolens værdier og vi-

sion på vores hjemmeside fra onsdag i næste uge.  

FRIVILLIG PÅ SKOLEN  

Har du lyst til at være frivillig i skolen, SFO’en el-

ler Klubtilbud? 

Vi vil rigtig gerne tilbyde børnene i vores SFO og 

klub flere aktiviteter i hverdagen, hvor vi har 

gode muligheder og lokaler for kreativudfoldelse, 

musik, kokkerier, idrætsaktiviteter og udeliv.  

Skriv eller ring til Allan eller Thomas og hør nær-

mere.   

 

I ønskes en rigtig god weekend 

Mange hilsner 

Allan og Thomas 

 

 

 


