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Første skoledag - Sikken en fest  

Onsdag slog skolen igen dørene op for et nyt skoleår med et brag af en festligdag med fællessang, brevduer 

og flagalle. Det var så godt at mærke stemningen og glæden blandt jer alle sammen ved igen at være på 

sammen på skolen. Duerne blev sluppet fri og med deres lette bevægelser gennem luften begav de nye 

0.kl. sammen med resten af skolen sig afsted på rejsen ind i et fantastisk skoleår gennem flagalléen.  

 

Forældremøder 

Forældremøderne står for døren og løber af stablen i de kommende to uger. Forældremøderne starter 

fælles i musiksalen og fortsætter herefter i klasserne. Rækkefølgen for møderne kommer her: 

0.kl.,1.kl.,2.kl. og 3.kl. afholdes onsdag d.17. august kl.17 – 19 

4.kl.,5.kl. og 6.kl. afholdes torsdag d.18.august kl.17 – 19  

7.kl., 8.kl. og 9.kl. afholdes mandag d.22. august kl.17-19 

Nyt fra Klubben 

Kristjan har sagt sin stilling op, da han har fået andet arbejde. Vi arbejder på at finde en god læsning her, 

hvor der stillingen snarest vil blive slået op. Vi ønsker Kristjan held og lykke. Vi har været rigtig glade for den 

tid, Kristjan har været på skolen 

Hen over sommeren 

I sommerferien er de sidste klasselokaler blevet malet, skolegården fejet, vinduerne vasket og alle lokaler 

vasket af fra loft til gulv. Multibanen er kommet godt i gang og 

forventes færdig inden længe, hvilket bliver helt fantastisk for 

både os og byens børn og unge.  
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Markedsdag og Forårskoncert/Sommerkoncert 

Vi har arbejdet intenst på at finde en udgave for forårskoncerten, der kan rumme os alle sammen på en 

gang. Derfor har vi i år byttet rundt på dagene for markedsdagen og forårskoncerten, hvilket gør at 

forårskoncerten nu bliver til sommerkoncert og markedsdagen spiller op til høststemning.  

Markedsdagen ligger i år torsdag d.22. september  

Forårskoncerten byder sommeren velkommen torsdag d.1. juni  

 

Arbejdsdagen d.29. april 

Arbejdsdagen ligger i dette skoleår i april, nærmere bestemt lørdag d.29. april. Der vil igen blive lagt op til 

forskellige sjakpositioner ud fra de opgaver vi bliver sat på af Allan Lund, Birgitte og Jens. Der er meget 

glædeligt at se frem til i dette skoleår. 

50 års jubilarer tilbage på skolen 

En ikke helt almindelig lørdag i august mødtes 11 tidligere elever fra Svaneke skole sammen med enkelte 

forældre og deres lærer Ove Loland, der tilbage 1972 samme dag bød eleverne velkommen til deres første 

skoledag. Det samme gentog sig denne lørdag d.6.august på Svaneke Friskole, hvor Ove Loland sammen 

med Susanne Engset bød 50års jubilarerne velkommen. Der var mange fortællinger fra tiden dengang der 

kom frem, efterhånden som vi begav os gennem skolens gange og mange lokaler. Der er noget meget 

bekræftende i et sådan besøg fra tidligere elever. Det viser et tilhørsforhold til sin skole, som er båret af 

gode relationer, en nærværende praktisk tilgang til faglighed og til hinanden mellem elever, lærer og 

forældre. 

 

 

I ønskes alle en fantastisk sensommerweekend 

Mange hilsner 

Allan og Thomas 
 


