9/2/2018

Kære forældre

Terminsprøverne er nu færdige og alle elever (og medarbejdere) kan se frem til en velfortjent
vinterferie.
Forstanderens punkt
Det seneste døgn har jeg sammen med skolens ledelse (Martin, Annette og John) været i
sommerhus i Blokhus. Her brugte vi tid på at stille de store spørgsmål som ”Hvor er Fryd nu?”, ”Hvor
drømmer vi om at være om 5 år?” og ”Hvordan kommer vi derhen?”. Først og fremmest kunne vi
konstatere, at der er rigtig mange ting på skolen, som vi som ledelse glæder os over. Vi synes vi
lykkes med fællesskabet blandt eleverne, og er dygtige til inklusion og integration. Vi ser at eleverne
rykker sig fagligt uanset deres niveau. Vi ser, at der personligt sker så stor udvikling med den enkelte
elev, at flere nærmest kommer forvandlet hjem efter et år eller flere på skolen. Vi har en motiveret
og kompetent medarbejderflok, der elsker deres arbejdsplads og brænder for at investere i den
enkelte elev. Det er da fantastisk! Men det betyder jo ikke, at Fryd er færdig med at udvikle sig. Slet
ikke. Noget af det som der helt sikkert bliver mere fokus på de kommende år, er en gennemgribende
renovering af vores faciliteter, som trænger til en ordentlig overhaling.
I de seneste uger har vi haft nogle udfordringer med småtyverier fra værelserne. Tyveri er ulovligt
og ødelæggende for et tillidsfuldt fællesskab på skolen. Derfor har vi indgået et samarbejde med
politiet i Hobro, der kommer på besøg onsdag den 21. februar og holder oplæg om konsekvenserne
af tyveri, en plettet straffeattest m.m.
Terminsprøver
I skrivende stund bliver de sidste terminsprøver afviklet, og vi ser tilbage på en uge der er forløbet
rigtig godt. Eleverne har knoklet, svedt og koncentreret sig, og vi er spændte på at se deres
resultater. Det er tydeligt at mærke, at prøvesituationer stiller eleverne i en skærpet situation, men
det er samtidig en del af den læring og forberedelse de skal gennemgå inden afgangsprøverne til
sommer. Terminsprøverne bliver rettet og resultaterne gives til eleverne hurtigst muligt. Der vil
også være mulighed for at få en uddybende snak om elevernes faglige situation ved de telefoniske
skole/hjem samtaler i marts. Læs mere om det længere nede i nyhedsbrevet.
Optagelse.dk
Tiden flyver og der er ikke længe til at de unge skal have besluttet sig for, hvad der skal ske
uddannelsesmæssigt efter sommerferien.
For 8.kl giver det sig selv, og vi er taknemmelige for at alle 8.kl vælger at fortsætte på Fryd.
For 9.kl ligger valget mellem 10.kl eller en videregående uddannelse i form af enten STX, HHX, HTX,
teknisk skole, SOSU eller fx pædagogisk assistent uddannelse.
Vi anbefaler, at i bruger Uge 7 på at gennemlæse og diskutere de valg eleverne har taget, og
samtidig laver underskrift på optagelse.dk senest søndag d. 18/2. (Vi er klar deadline 1/3, men
hellere i god tid end for sent).
Vi har stadig pladser til næste skoleår, så tøv ikke med at overveje et ekstra år på Fryd.
Alt dette kan I få mere af vide om ved at se på vores hjemmeside, men I er også meget velkommen
til at kontakte os.
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Værelsesbyt
Tirsdag d. 29/2 er der igen værelsesbyt på skolen. Denne gang har det været frivilligt, og tager
udgangspunkt i elevernes egne ønsker. Selvfølgelig kan alle ønsker ikke imødekommes, men
udvalget har lavet en rigtig god plan der tilgodeser alle. Forandringer kan sommetider virke
voldsomme, men de bringer også noget nyt og positivt med sig, som ofte kommer til overfladen
over tid. Vi beder derfor jer som forældre om at bakke op om den nye plan.
Musical
I sidste nyhedsbrev inviterede vi til musical og reception lørdag den 3. marts. Programmet er ændret
en lille smule, da vi forventer rigtig mange gæster den dag. Her er det endelige program, som
begynder i Mariagerfjord Frikirke, Gl. Hobrovej 5C, 9550 Mariager.
15.00 - Aladdin Musical - Mariagerfjord Frikirke
17.30 - Let aftenBuffet - Frydensberg
18.30 - Tak for en dejlig dag.
I forbindelse med aftenbuffeten på skolen vil der være mulighed for at hilse på skolens nye
forstander, Gideon Jakobsen.
Vi glæder os til at se jer alle.
Telefoniske skole-hjem-samtaler
Kommunikationen mellem skole og hjem, er et af de vigtigste virkemidler for en god udvikling hos
eleverne. Vi håber at i alle har oplevelsen af at være oplyst og informeret omkring jeres barns
efterskoleophold. Et par gange om året laver vi en særlig målrettet kommunikation, hvor vi også
fokuserer på elevens faglige situation.
Dette vil finde sted i uge 11, hvor i kan forvente et opkald fra den tilknyttede familielærer.
Udgangspunktet for samtalen vil være; elevens trivsel, udvikling og faglige situation. Vi vil også
spørge ind til elevens og forældrenes syn på fremtiden og planer for næste skoleår.
Vi glæder os til at tale med jer alle, og også høre om elever fra jeres perspektiv.
Udlandsrejser for 10. klasse
Nu er der ikke længe til udlandsrejserne for 10.klasse, og vi glæder os! Vi rejser fra d. 17.-28. marts.
Et team skal til USA og et andet team til Afrika. Begge rejser er færdigplanlagt, og der er stor
begejstring og forventning hos både elever og lærere. Målet for rejserne er at give eleverne
oplevelser for livet, og samtidig udfordre deres selvforståelse ved mødet med en anderledes kultur.
Dette lader sig gøre på begge rejser i forskellig målestok, men med samme udgangspunkt; nemlig
at møde unge på deres egen alder i en en anden kulturel og social sammenhæng. Glæd jer til fotos,
videoer og reportager på vores facebookside i marts måned.
Ellers er der kun tilbage at ønske alle en velsignet og velfortjent vinterferie.
Med kærlige hilsener
Personale og Ledelse på Frydensberg Efterskole
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