Rynkeby Friskole 09-03-2022

Kære forældre!
Vi er i den glædelige situation, at vi de senere år har oplevet en støt stigende interesse for
vores skole samt søgning fra nye elever. Jeg har mange samtaler med interesserede forældre,
som alle fortæller, at de har hørt godt om vores skole. Det er som udgangspunkt vigtigt, at vi
får flere elever til skolen, da det helt grundlæggende gør os mindre sårbare som friskole,
hvilket vi også altid har arbejdet målrettet for. Men tilstrømningen af nye elever har skabt et
”luksusproblem”; at de små trin med bedre tid til den enkelte elev er ved at vokse sig store.
Derfor må vi tænke anderledes, så vi kan bibeholde det lave antal elever på trinnene.
Da vi prioriterer en lav klassekvotient med mange tolærer-timer højt, vil vi derfor med
virkning fra august 2022 udvide skolen med et ekstra trin. Dette betyder i praksis, at vi med
virkning fra og med næste skoleår vil have fire trin på skolen i modsætning til de nuværende
tre. Det har bl.a. yderligere den fordel, at der vil være mulighed for et større socialt netværk
blandt eleverne, og de vil typisk også være tættere på hinanden aldersmæssigt på det enkelte
trin. Vi har en målsætning om, at vi højst vil have 18 elever på hvert trin, hvilket vi har erfaret
er en rigtig god størrelse.
Når vi kommer tættere på sommerferien, vil vi planlægge den bedst mulige sammensætning
af trinnene, og I vil blive informeret i god tid. Det er mange overvejelser om fordeling af
ressourcer og lokaler, hvor vi skal finde de bedste løsninger. Alle trin skal stadig have to
klasselærere og to lokaler til rådighed, så der skal både ansættes nyt personale og indrettes
lokaler inden august. Lokalerne har vi allerede på skolen, der skal blot rokeres lidt rundt og
opføres en skillevæg i billedkunst. De nyansatte lærere vil danne teams med vores dygtige og
erfarne lærere, for at sikre at vi får en god overgang til udvidelsen, og vi er alle i det hele taget
meget fokuserede på at få videreført den nuværende struktur og røde tråd i den kommende
udvidelse af vores skole. Der er naturligvis nogle økonomiske omkostninger på kort sigt ved
at etablere et ekstra trin, men vi har sparet godt op af de seneste fem års overskud, så vi har
en solid likviditet at læne os op ad.
Hvis I som forældre sidder inde med spørgsmål, undren eller bekymringer i forbindelse til
ovenstående, har I mulighed for at bringe dem på banen til et fælles forældremøde d. 22/3
kl. 19.00 – 20.00, hvor undertegnede samt repræsentanter fra bestyrelsen og personalet vil
være til stede. Her vil vi på bedste vis forsøge at give svar på de spørgsmål, I måtte have.
Hvis dette har interesse, kan I tilmelde jer på skoleleder@rynkeby-friskole.dk med navn og
antal deltagere senest d. 18/3.
Bedste hilsner på bestyrelsens og personalets vegne,
Rasmus
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