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Velkommen
På mandag skal vi byde
velkommen til 2 nye piger i
vores 6. klasse. Ester og Sarah.
Vi ska også byde velkommen
til Lasse, der skal starte i 3.
klasse. Alle børn bor i Hammel.
Velkommen til jer og jeres
familier.
Det betyder også, at vi rammer
150 elever på mandag. Det
skal selvfølgelig fejres, og vi får
derfor en gave af
støtteforeningen. Vi afslører
gaven senere.

Fællesspisning
Husk at der er fælles spisning
onsdag den 11. november i
næste uge. Man kan stadig nå
at melde sig til via intra.

0. klasse 17/18
Nyheden om at vores
kommende 0. klasse er fyldt
har spredt sig, hvilket vi også
kan mærke på tilmeldingerne
til 0. klasse skoleåret 17/18, da
man vil være sikker på en en
plads. Det er jo fantastisk
dejligt for skolen, men vil jo
også gerne have, at alle
søskende for plads her hos os.
Så hvis I ikke har fået meldt
yngre søskende ind, så gør det
gerne!

Tilskud
Onsdag var vi samlet i vores lederkreds, og her
diskuterede vi økonomi for 2016. Det er jo sådan, at vi får
et statstilskud, der beregnes ud fra den gennemsnitlige
udgift i folkeskolen. Vi får ca. 71% i statstilskud af det, det
koster at drive en folkeskole. Når denne koblingsprocent
skal regnes ud, så er det ud fra folkeskolens økonomi for
3 år siden.
For 3 år siden havde man i folkeskolen en massiv
besparelse på lærerløn grundet lærer-lockouten. Denne
besparelse kommer nu til at påvirke tilskuddet til de fri
skoler. I gennemsnit kommer det til at betyde en
tilskudsnedgang på omkring 1400 kr. pr. elev, hvilket jo
bliver til mange penge. Vi har selvfølgelig regnet med
denne nedgang i tilskuddet og kan derfor også gå 2016 i
møde med et fornuftigt budget. Den store søgning til
skolen er jo også en rigtig god hjælp. Men mange andre
små friskoler bliver alvorligt klemt grundet dette, og man
frygter, at det kommer til at betyde lukninger af især små
friskoler.
Vi, ledere, blev derfor enige om, at vi alle ville sætte fokus
på dette i vores nyhedsbreve og på de sociale medier, da
vi mener, at vi gennem de sidste mange år har klaret os
igennem massive besparelser og derfor finder det
urimeligt med endnu en besparelse på området. Vi vil
derfor bede jer alle om sætte fokus på dette - også gerne
gennem politiske kontakter, da det stadig kan ændres i
finansloven.

