Rynkeby 3. juni 2022

Kære elever og forældre!
Som tidligere beskrevet står vi i den glædelige situation, at der er flere og flere elever, der
gerne vil gå i skole her på Rynkeby Friskole. Dette er naturligvis meget positivt, men har også
betydet at vi har gang i en større omstrukturering. Som en konsekvens af dette udvider vi til
fire trin efter sommerferien, så vi stadig kan holde fast i de vigtige kendetegn; små klasser
med mange tolærer-timer. Vore effektive pedelvikar, Allan, er i fuld gang med at få de nye
lokaler på plads, så der også næste år er to lokaler til rådighed for alle klasser.
Det vigtigste for os, i sammensætningen af de nye trin, har været at sikre en relevant og jævn
fordeling af elever, som giver bedst mulig mening, fagligt og socialt. Der vil stadig være plads
til individuelle vurderinger, hvorfor der (ligesom i år) også kan være elever på andre trin, end
deres klassetrin umiddelbart lægger op til. Ingen klasser vil have mere end 18 elever efter
sommerferien.
Der vil stadig være to klasselærere tilknyttet hvert trin, og disse vil være ansvarlige for den
primære del af undervisningen – med enkelte faglige overlap af andre lærere, som vi kender
det fra i år.
Vi har været så heldige at kunne ansætte to nye lærere, som begge har mange års
undervisningserfaring og alle de personlige kvaliteter, vi kunne håbe på:
Jean Ølund har været børnehaveklasseleder og lærer i mange år og har derudover varetaget
undervisning i andre klasser i adskillige fag.
Tina Christensen har 28 års erfaring med undervisning i en bred vifte af fag, primært med
mellemtrins- og overbygningsklasser.
Både Jean og Tina er mennesker med smil, ro og varme, og vi glæder os alle til at få dem som
nye kolleger og lærere på skolen. Som I kan se herunder, har vi sat dem i teams med kendt
personale i det kommende skoleår. Desuden vil lærerne i de nye teams supplere hinanden
rigtig godt i de forskellige fag.
Fra august 2022 vil de nye trin være som følger:
A-klassen: 0. – 1. kl.
Jean og Marie er klasselærere.
B-klassen: 2. – 4. kl.
Hanne og Mette er klasselærere.
C-klassen: 5. – 6. kl.
Rune og Tina er klasselærere.
D-klassen: 7. – 9. kl.
Christian og Cathrine er klasselærere (Camilla varetager alle matematiktimer).
Klasseskemaer for kommende skoleår er under udarbejdelse.
Der vil være besøgsdag for de nye klasser torsdag d. 16/6 kl. 8.45 – 10.30, hvilket I vil
modtage en særskilt mail omkring. Jeg håber, I vil tage rigtig godt imod de nye teams og
lærere!
Bedste hilsner,
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