Forklaring til kalenderen på Ferritslev Friskole 2017 – 2018.

FR. :
Arrangementer lavet af og for Fuglereden, børnehuset ved Ferritslev Friskole.
Åb. + klassebetegnelse:
Åbent hus:
Vi har i løbet af et skoleår en række skoledage, hvor forældre og bedsteforældre har mulighed for at deltage i undervisningen.
FM + klassebetegnelse / Samt + klassebetegnelse
Forældremøder eller forældre-/elevsamtaler.
Første skoledag:
Børnehaveklasse og 1. klasse møder kl. 8.20 sammen med deres forældre.
De øvrige klasser møder kl. 10.00, og alle slutter omkring kl. 12.10.
Fællesspisning:
En fælles opstart på skoleåret hvor medarbejdere, forældre og elever mødes for at lege/spille og spise sammen. Hver familie medbringer et tæppe og
madkurven med mad til egen familie samt service. Der kan købes drikkelse. Arrangementet starter kl. 17.00 – 19.00
Sangaften:
Et åbent arrangement for forældre, skolekredsen, naboer og venner af skolen. Kom og vær med til at synge i hyggeligt selskab.
Trafikdag:
En årligt tilbagevendende begivenhed. Alle medbringer cykler, der får det årlige cykeltjek.
I løbet af dagen forgår der forskellige aktiviteter: cykelprøve, førstehjælpskursus og besøg af politi m.m.
Arbejdsdage:
I efteråret og foråret, indkaldes der til arbejdsdag, hvor det FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB er i højsæde. En hyggelig dag for forældre, børn og
medarbejdere. Der bliver mulighed for at svinge malerpenslen, lave praktisk opgaver inde og ude, grave, ordne ude områderne, lægge fliser m.m. Vi
slutter af med fælles spisning, som 4. klasse vil stå for om efteråret og 5. klasse om foråret, men alle forældre i både Fuglereden og skole er
velkommen.
Atletikdag:
Vi afholder hvert år et stort atletikstævne for 6. og 7. klasse sammen med et par andre friskoler.
Emneuge/ klasselæreruge:
I emneugen arbejder vi på tværs af alle klasserne om et fælles emne. I klasselærerugen er der fordybelse for de enkelte klasser.
Fredag inden efterårsferien deltager vi i ”Skolernes Motionsløb”. Forældre er meget velkommen til at løbe med.
Åben skole:
En landsdækkende dag, hvor de frie grundskoler åbner dørene, gerne i samarbejde med de lokale folkeskoler.
Kom og se hvad vi kan tilbyde som skoleform, det er vigtigt at I forældre gør reklame for denne dag, således at andre kan få øjne op for vores
fantastiske skole. Vi ønsker at hjælpe forældre til at tage et bevidst skolevalg.
Julemøde/Lucia:
En hyggelig aften hvor vi for alvor kommer i julestemning. 3. og 4. klasse opfører krybbespil, og senere på aftenen er det de store elevers tur til at gå
Lucia og synge et par smukke julesange.
Elevfest:
Vi har fest for de ældste børn i Fuglereden og alle elever på skolen.
Hockeystævne:
Et årligt tilbagevendende stævne med vores nabo-friskoler, vores 7. og 8. klasse deltagere. Hockeystævnet løber over et døgn, og i år er det os der er
arrangørerne.
Fastelavn:
Fugleredens børn, alle skoles elever og medarbejdere er udklædte til fælles fastelavnsfest. (Forældre er meget velkommen)
Musical:
Eleverne laver musical i skoletiden og der vil være forestillinger nogle aftener for hele familien m.m.
Lille musical er med bh. klasse, 1. klasse og 2. klasse. Store musical er med 7.-8.-9. klasse. Skolekredsen er meget velkommen.
Forspiren:
Forspiren er Ferritslev Friskoles førskole. Eleverne starter 3. april, og får dermed mulighed for at blive klar til den egentlige skolestart i
Børnehaveklassen i august.
Forårskoncert:
Til vores forårskoncert, er alle vores musikklasser på scenen. Musikskolen deltager også med indslag. En aften for alle.
BM = Bestyrelsesmøder:
Har man emner man gerne vil vende med bestyrelsen, er man altid velkommen i begyndelsen af bestyrelsesmødet.
Tirsdagsaftener – TA:
Fra efterårsferien og frem til jul, er der forskellige aktiviteter på skolen. Udbudet varierer fra år til år.
Der er tilmelding til disse aftener, alle er velkommende - forældrekreds, skolekreds og lokale der har interesse i de forskellige tilbud.
Se mere på foreningens hjemmeside: Tirsdagsaften.dk
Foredrag om Vestindien:
Et kulturelt arrangement vi arrangerer i samarbejde med de lokale foreninger: Foreningen Norden, Nutidens husmødre og Lokalhistorisk arkiv. Et
arrangement for medarbejdere, forældre, skolekreds, naboer og venner af Ferritslev Friskolen.
Generalforsamling:
En aften alle forældre i både friskolen og Fuglereden bør deltage i. Det er her bestyrelsen/og ledelsen fremlægger beretninger og regnskab, og du har
mulighed for at snakke med om vores skole og om skolens værdier. Du kan her få indflydelse på dit barns skole. Der er desuden valg af
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er skolen øverste myndighed. På mødet skal der også vælges bestyrelsesmedlem fra skolekredsen, så de
opfordres også til at deltage.
Landsmøde:
Dansk Friskoleforening årlige landsmøde. Som forældre og skolekredsmedlem på en friskole er man medlem af Dansk Friskoleforening og derfor
velkommen til at deltage.
Lejrtur:
6. klasse tager til Bornholm og 9. klasse tager på lejrskole i udlandet i en uge.
Alle skolens andre klasser tager fra onsdag til fredag på mindre lejre to klasser sammen. Fuglereden tager på koloni i 2 dage.
9. klasse afslutning:
En aften kun for 9. klasse og deres familier. Her er der hyggeligt samvær, taler, sange og underholdning.
Afslutningsaften:
Afslutning for alle elever og forældre i både Fuglereden og skolen. Her ønsker vi hinanden en god sommer.
Det er også her vi alle siger farvel til 9. klasse
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