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Informationsbrev til forældre 

Stadil-Vedersø Friskole 

Kære forældre, 

Så er der kun 3 måneder til vi starter vores egen skole og der er meget der skal på plads inden da. Vi vil 

hermed kort informere om hvor vi står, hvad vi har på plads og hvad vi mangler. 

Bygning 

Vi har fået en aftale med Ringkøbing-Skjern kommune omkring overtagelse af bygningen der i dag rummer 

skole og børnehus. Bygningen overtages som den står, inklusive inventar, it-udstyr, legepladser m.v. – 

boldbanerne forbliver hos kommunen og idrætsforeningens klubhus kommer fremover til at ligge på 

kommunens grund. Prisen for alt dette ligger fast – 950.000 kr. 

Ansatte 

Vi har nu fået ansat de lærere der skal være med til at starte skole op og vores skoleleder, Svend, har de 

fleste af jer mødt til vores generalforsamling. Dermed er holdet sat og de skal nu i gang med at lave 

fagfordeling og skema, planlægge timefordeling og meget andet. Der ligger en stor opgave heri og vi støtter 

selvfølgelig op omkring denne proces, i det omfang vi kan. 

I børnehuset er der indgået aftale om virksomhedsoverdragelse – kort fortalt betyder det, at det nuværende 

personale forbliver i deres respektive stillinger, men også her skal der arbejdes med timefordeling m.v. i 

forhold til det kommende antal børnehave- og SFO børn. 

Der er planlagt et ”ryste sammen” arrangement i juni måned – dette arrangement omfatter lærere, 

skoleleder og bestyrelse. Vi skal alle lære hinanden bedre at kende, så vi kan få den bedste start på 

samarbejdet – det skulle gerne blive langvarigt ☺. 

Endvidere skal vi til at rekruttere en pedel og rengøringspersonale – omfanget heraf og endeligt antal timer 

kendes endnu ikke. 

 

Undervisning 

Vi skal i gang med at planlægge undervisningen for de kommende år og der er mange aspekter, der skal 

tænkes ind i vores nye skole. Vi får en klasse mere end på den nuværende folkeskole, 7. klasse og det 

medfører nye fag, der stiller krav til nye lokaler. 

Endvidere skal vi begynde at arbejde med den aldersintegrerede undervisning, herunder muligheder for at 

kunne samlæse visse klassetrin i forskellige fagkombinationer. Det er et puslespil der skal gå op, til fordel for 

vores børn og vores evne til at drive en lille effektiv skole, som gerne skal kunne vokse sig større med tiden.  
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Vi vil som bestyrelse gerne understrege, at der i det kommende skoleår vil blive trådt varsomt i forbindelse 

med ovestående initiativer og at der ikke vil blive tale om, at alle elever skal blandes på tværs fra 0. – 7. 

klasse. Børnene vil ej heller blive opdelt i et A og B hold fsva. evner og kunnen – vi vil tage udgangspunkt i 

det enkelte barn og sørge for, at det modtager den undervisning der støtter på den rigtige måde i dets 

udvikling. Det stiller store krav – til os som skole og til jer som forældre. 

Kommunikation 

Afslutningsvis vil vi gerne opfordre alle til at rette henvendelse til os som bestyrelse, hvis I har spørgsmål, 

store som små, som relaterer sig til skolen eller børnehuset. Vi går alle rundt med tanker og forhåbninger til 

vores nye fælles institution – del ud af dem, alt er relevant – lad os få en snak. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Stadil-Vedersø Friskole 


