
 
 

Tirsdagsnyt den 15-09-2020 
 
 

Kommende aktiviteter:  
Uge 38 Spiren holder tema-uge 
Uge 39 Spiren holder tema-uge 
D. 24. september SSP 6. klasse. SSP-konsulent Rikke Laustsen 

kommer og snakker: ”Mobil- og netetik, samt 
det gode teenageliv” med 6. klasse kl. 10.05. 
Samme dag er der forældremøde for forældrene i. 6.klasse kl. 
17.00, hvor Rikke igen kommer og snakker om samme emne – 
bare med forældrene. 

Uge 40 0.-5. klasse har temauge. Mandag til torsdag møder de til 
sædvanlig tid og får fri 13.35. Fredag får de fri 12.50 

 6.-7. klasse har deres egen emneuge. Møde- og sluttidspunkt er 
det samme som for 0.-5. klasse. 

 8. klasse laver projektopgave 
 9. klasse er i praktik 
D. 6. oktober    Forældremøde 3. klasse fra 17.00-19.00 
D. 9. oktober Motionsdag. Skoledagen slutter for alle 12.50. (Spiren lukker til 

normal tid) 
 
 
Corona-nyt - præcisering 
Som der er blevet meldt ud på forældremøderne, så må man som forælder gerne komme 
ind på skolen, hvis man har et ærinde, dvs. skal snakke med kontoret, ens barns lærer 
eller lign. Er det blot en orientering, eller noget som man lige så godt kan give besked om 
skriftligt, så sender man en besked i stedet for.  
Børnene skal stadigvæk selv gå ind med deres ting og tage dem med ud, når de  

bliver hentet. Det har de bevist, at de er super gode til 😊 så derfor tænker vi, at det  

fortsætter vi med at gøre, da det kan begrænse risikoen for smittespredning. Vi håber 

meget på forståelse herfor. Vi vil bare gerne passe på hinanden. 😊 

 

HJÆLP SØGES 
Vi er gået i gang med planlægningen af motionsdagen anno 2020. Programmet bliver ikke 
helt som det plejer, da vi selvfølgelig også denne dag tager vores forholdsregler. Til god 
og sikker afvikling af motionsdagen d. 9. okt, har vi i år brug for ekstra mange øjne på 
vejene. Vi vil derfor gerne høre fra Jer, hvis I har mulighed for at hjælpe denne dag, eller 
hvis I kender nogen, der kan. Vi har brug for hjælp mellem følgende tidspunkter: 8.30-9.30, 
10-11 og 11.30-12.30, så kan man kun noget af dagen, er det også en kæmpe hjælp. 
Fang os på intra - vi glæder os til at høre fra Jer senest mandag d 5. okt. 
Motionsdamerne Irene og Dorthe  
 

 

Vi prøver at passe på miljøet       

Husk at give jeres børn drikkedunke med. Vi udleverer rigtig mange plastikbægere i løbet 
af dagen, da en del elever ikke har drikkedunke med, og man jo ikke må låne hinandens.  
 
 



NYT FRA SPIREN. 
 
Husk at det er i denne uge, vi laver de indledende øvelser til OL i næste uge. Vi laver 
pandebånd, flag, kampråb, danse og hvad der ellers høre sig til et OL. 
 
Det er derfor en god ide, at dit barn er i Spiren til omkring kl 15 i disse dage. 
 
Klubbørnene deltager naturligvis også i festlighederne, de dage de er her. 
 
 
 
 
Høringssvar 
Som nogle måske har bemærket, så har der været skrevet lidt i avisen vedr. Faaborg 
Midtfyns Kommunes besparelsesforslag for budget 2021, hvor man bla. har stillet forslag 
om at fjerne tilskuddet til friskolernes Forårs-SFO. De 14 friskoler i kommunen har sendt 
følgende høringssvar afsted, og vi håber selvfølgelig på, at forslaget ikke bliver en realitet: 
 
 
 
I Faaborg-Midtfyns budgetmateriale for år 2021 har kommunen udarbejdet en række forslag til 
besparelser. Set med friskoleøjne finder vi specielt et besparelsesforslag særligt bekymrende. Det 
drejer sig om forslag 67: ” Afskaffe tilskud til friskolernes Forårs-SFO”. 
 
Kommunens beskrivelse af forslag til besparelse lyder: 
I dag giver kommunen friskolerne et tilskud for de børn, der indskrives i friskolernes forårs-
SFO forud for skolestart. Dette er ikke lovpligtigt, da friskolerne allerede modtager det 
lovfastsatte offentlige tilskud (koblingsprocenten). Kommunen kan derfor vælge at stoppe 
denne procedure.  
Det forventes, at friskolerne vil bibeholde tilbuddet om forårs-SFO på trods af, at tilskuddet 
fjernes for at tilgodese kommende elever og forblive et attraktivt skolevalg for børn og 
deres forældre.  
Såfremt friskolerne ikke vælger at bibeholde tilbuddet, vil forslaget imidlertid ikke føre til en 
besparelse, da kommunen i så fald vil skulle tilbyde pladser i en kommunal forårs-SFO. Der 
er således en usikkerhed i forslaget, der knytter sig til manglende viden om friskolernes 
fremadrettede prioritering.  
Et alternativ til helt at afskaffe tilskuddet til friskolerne kunne være at reducere det. 
 
Da man indførte Forårs-SFO i kommunen, blev vi friskoler bedt om også at gå med i projektet, 
hvor intentionen var at skabe en god og tryg overgang fra børnehave til skole. Der blev 
understreget, at friskolerne ville få det samme tilskud som folkeskolerne. Alle friskoler i kommunen 
sagde ja til også at indføre Forårs-SFO på friskolerne og indgå i samarbejdet om at lave en tryg 
overgang fra børnehave til skole.  
 
Det er ikke korrekt, når der står i beskrivelsen, at friskolerne modtager andet offentligt tilskud til 
forårs-SFO. 
Så længe børnene er børnehavebørn, så betaler kommunen tilskuddet, når de bliver skolebørn til 
august, får vi som friskole statsstøtte, men med dette spareforslag havner børnene mellem to 
taburetter – de får hverken kommunetilskud eller statsstøtte. Som friskole må vi ikke bruge 
statsstøtte til forårs-SFO, de skal bruges på skolebørn, dvs. hvis kommunen afskaffer tilskuddet til 
friskolernes forårs-SFO, så vil det blive forældrene, der skal betale hele regningen. Dette, mener vi 
ikke, er rimeligt. Vi mener derimod, at pengene bør følge barnet. 
 
Vores tilgang som friskole er naturligvis, at vi som skatteborgere i kommunen ønsker, at alle børn i 
kommunen tilgodeses - også økonomisk - uanset om man vælger et kommunalt eller et 
privat/selvejende pasnings- eller skolevalg til sit barn. 
 



 
Ligesom vi har hørt politiske røster udtrykke, tænker vi også, at de private/selvejende institutioner 
er en vigtig medvirkende faktor i at tiltrække nye borgere til kommunen, som er kommunens fokus. 
En attraktiv kommune med et mangfoldigt tilbud – også for børnefamilier. 
 
Mvh 
Tine Simonsen, Skoleleder Nr. Lyndelse Friskole 
Maja Kvist, Skoleleder Gislev Friskole 
Henriette Haar Mønsted, Skoleleder Ferritslev Friskole 
Birthe Hay Sørensen, Skoleleder Ryslinge Friskole 
Anne Tingager, Skoleleder Hjemly Friskole 
Henrik Ørtved, Skoleleder Haastrup Friskole 
Anne Mette Vahl-Møller, Skoleleder Krarup Friskole 
Henning Lykke Nielsen, Skoleleder Trunderup Friskole 
Kristine Grauenkjær, Skoleleder Nordskovens Friskole 
Anna Illum Nielsen, Friskoleleder Sdr. Nærå Friskole 
Anne Helstrup, Friskoleleder Ringe Friskole 
Pedro Martinez, skoleleder Rudme Friskole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


