Støtteforeningens
nyhedsbrev 2011

Et kig tilbage… og frem ...!
Jeg vil starte med at sige TAK til alle
for jeres hjælp, indsats og opbakning i 2010. Uden jer var der ingen
støtteforening
Ligesom de andre år har der været stor
aktivitet i støtteforeningen i 2010.
Der har været forskellige arrangementer på skolen, som fællesspisning, TDØ,
Skt Hans, julemarch med forældre
elever og lærer.
En mindre gruppe har arbejdet på festivalen og til koncerter i Sønderborg.
Vi har, huset en masse fodboldpiger
på skolen. Hver den første lørdag i
måneden er dørene på loppemarkedet
blevet slået op for altid mange handlende, og op imod juletid har nogle
af jer mødt os ved juletræssalget på
Oksbølvej hvor vi solgte vafler, klejner
og varme drikke… så et tilbagekig på
2010 giver os et billede af et år med
megen aktivitet
I bestyrelsen må vi ind imellem kigge
hinanden i øjnene og husket på, at hvis

Støtteforeningen
Støtteforeningen blev stiftet den 28. november
2002. Foreningens arbejde er ved forskellige aktiviteter at skaffe penge, som bliver brugt til fordel for
Friskolen Østerlund.
Støtteforeningen tegner i dag ca. 220 medlemmer,
men vi kan bruge mange flere. Det koster 100 kr.
om året at være medlem af foreningen. Der bliver
udsendt nyhedsbrev til alle medlemmer en gang
årligt.
Kender du nogen, som ønsker at blive medlem,
kan henvendelse ske til vores kasserer.

vi sætter nye ting i gang bliver vi nødt
til at sløjfe nogle at de ”gamle arrangementer”. Dels skal der være folk til at
lave arrangementet og dels skal der
jo også helst komme nogle gæster til
arrangementerne.
Vi har i midlertidig haft lyst til at sætte
nogle nye ting i gang eller udvikle lidt
mere på nogle af dem der er, hvilket
netop har betydet at vi har valgt at sige
farvel til nogle af de gamle
arrangementer i det kommende år.
Her i nyhedsbrevet kan du læse
lidt mere om de nye arrangementer.
Fællesspisningen i starten af skoleåret
og vise/sangaften er nogle af de arrangementer vi siger farvel til.
Et skelsættende år
Alle de forskellige arrangementer og
opgaver støtteforeningen har stået
for igennem de sidste 8 år har betydet noget særligt i 2010. Det blev året
hvor beløbet for gaver givet til skolen
rundede 1.000.000 kr. Det blev markeret med indvielsen og overdragelsen
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af bålhuset sidst på året, hvor forventningsfulde børn ventede på at snoren
kunne blive klippet, så de kunne få
hotdogs og saftevand. Imens kunne
journalister og fotografer spørge
og knipse løs. Det blev til nogle fine
artikler der i tiden efter kunne ses på
skolens hjemmeside.
Der er ingen tvivl om at det igennem
årene har været, og er, et stort gode for
skolen at have støtteforeningen. Men
pengene kommer jo ikke uden gode
indtjeningsmuligheder.
I bestyrelsen er der mere og mere fokus
på at finde aktiviteter hvor vi enten blot
skal skaffe folk til at udføre et stykke arbejde for andre arrangører eller hvor vi
henvender os til alle Nordborgs borger.
Ved det førstnævnte tænker jeg især
på koncerter, hvor der er gode penge
at tjene, uden så megen forberedelse,
men hvor der desværre også er mange

foreninger om budet. Det betyder selvfølgelig noget at koncertarrangørerne
husker os fra gang til gang, og at vi kan
samle folk nok til opgaverne, ellers står
den næste forening på spring for at få
foden indenfor, og vi får ikke længere
tilbudet opgaverne..
Nye bestyrelses medlemmer!
Til februar har vi generalforsamling.
Allerede nu ved vi at to bestyrelsesmedlemmerne har valgt at stoppe efter
6 år i bestyrelsen, så tøv ikke hvis du
har overvejet at tage et par år i støtteforeningens bestyrelse, og være med til
at tjene den næste million. Vi vil rigtig
gerne høre fra dig allerede nu.
I bestyrelsen glæder vi os til 2011 med
masser af glade mennesker og dejlige
smil til arrangementerne
Venlige hilsner
Ellen Langager Kristensen, Formand

Generalforsamling
Torsdag den 24. februar holdes der generalforsamling i
støtteforeningen. Mødet finder sted kl. 19.00 i skolens SFO.
Dagsorden iflg. vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg
6. Evt.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen. Vi håber at se rigtig mange af jer til
en hyggelig aften.
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Drømmehuset er blevet til virkelighed
Bålhuset er bygget, indviet og taget i
besiddelse. Mange tusinde tak til støtteforeningen og alle sponsorerne.
Vi er SÅ glade for huset og lover at
bruge og nyde det.
Vi havde en super god indvielse af huset. 5. klasse havde digtet en sang, og
efter et par taler og sange blev snoren
med det enorme beløb på 1.020.894,13
kr. klippet over af en af de elever, som
har været med helt fra starten af.
Der ligger et fantastisk engagement og
arbejdsomhed bag dette store beløb,
og vi er Støtteforeningen dybt taknemmelige for den ihærdige og vedholdende indsats. Efter indvielsen var der
hotdogs til alle, og det er jo altid godt.
Det går godt på skolen.
Vi har 178 elever og alle lærerne i behold. Rikke, der er vores faste 1. klasses
klasselærer, er på barsel og har fået
en dejlig pige. Som barselsvikar har
vi været så heldig at få Mette Iversen,
som for 3. gang i sin unge karriere har
1. klasse.
Friskolen har nu igennem et år været
igennem en proces, som er blevet mere
og mere aktuel på grund af finanskrisen, og statens ønsker om besparelser.
Over de næste 4 år vil tilskuddet fra staten falde med 4 %, og samtidig vil det
beløb, som betinger tilskuddet sandsynligvis også blive reduceret. Dette
kan betyde et indtægtstab på helt op
imod 800.000 kr.
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Skal Friskolens tilbud bibeholdes, kræver det derfor yderligere indtægter.
Bestyrelsen har ønsket at fastholde
skolens timetal med tidlig indsats i
både engelsk og tysk. Det betyder, at vi
ikke, som mange kommuner desværre i
disse tider er tvunget til, skal slække på
vort undervisningstilbud.
Bestyrelsen har vedtaget, at skolen
fremover må have 20 elever i hver
klasse mod de nuværende 18 elever.
Både børn, forældre og ansatte har
bakket op om denne beslutning, da det
jo drejer sig om rettidig omhu, så vi kan
være sikre på at bevare vores skole i
mange år fremover.
Vi er af den opfattelse, at med det miljø
vi har her på skolen, vil det ikke blive et
problem at rumme yderligere 2 børn i
hver klasse, og det vil sikre vores økonomi i mange år fremover.
Det store spørgsmål bliver jo så, om
der er flere elever, som ønsker at gå på
skolen?
Planen er, at tage de elever, som står på
ventelisten ind allerede efter jul og så
gå i gang med at reklamere for yderligere børn i løbet af foråret.
Det ser på nuværende tidspunkt ud til,
at vi i løbet af foråret vil komme op på
188 elever. Alle på ventelisten er blevet
spurgt og 11 elever ønskede at starte
på skolen.

Efter jul vil vi åbne dørene og modtage de 11 nye elever, og så må vi se,
hvad der sker fremover med hensyn til
børnetallet.
Over de kommende år er børnetallet faldende i gamle Nordborg Kommune, og kommunen arbejder med en
omstrukturering af folkeskolen i hele
Sønderborg Kommune, hvor børnetallet også er faldende, så det bliver
spændende at se, hvad der kommer til
at ske.
Friskolen arbejder i disse år med at
udvide IT kapaciteten. Vi vil gerne have
smart-boards i alle klasselokaler, også
de mindre klasser.
Vi ønsker på sigt, at alle børn har en
computer i skoletasken. Fremtiden vil
fokusere mere og mere på computeren
som bog, skriveredskab, kommunikationsmiddel, informationsindsamler osv.

Det samfund, som børnene kommer ud
i efter skoletiden, vil kræve, at de kan
bruge mulighederne som en helt naturlig del af hverdagen, så det er vores
opgave at klæde dem på. Udfordringerne er store og spændende, og der
er fart over udviklingen. Vi gør, hvad vi
kan for at følge med.
Heldigvis har vi en super god forældreopbakning og vores gode
Støtteforening.
Tak fordi I altid bakker os op, arbejder
for os og hjælper os med at tænke
fremad.
Det er fantastisk, at Støtteforeningen
efter 8 år er STILL GOING STRONG og
fyldt med engagement og gode ideer.
Mange tak for det – skulle jeg hilse og
sige fra alle her på Friskolen Østerlund
Mange hilsner fra Anne Grethe
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Gaver til skolen for 1.020.894.13
Herunder følger en liste over de gaver støtteforeningen har givet til skolen
gemmen de år foreningen har eksisteret.
År
2003

Gave
Se specificeret liste på hjemmesiden

Beløb
29.435,00

Ialt
29.435,00

2004

Se specificeret liste på hjemmesiden

73.502,88

102.937,88

2005

Se specificeret liste på hjemmesiden

46.463,00

149.400,88

2006

Se specificeret liste på hjemmesiden

242.608,45

392.009,33

2007

Se specificeret liste på hjemmesiden

125.460,01

517.469,34

2008

Se specificeret liste på hjemmesiden

182.628,86

700.098,20

2009

Bordtennisbord og tilbehør (6/3-2009)
Klassekasser TDØ (1/6-2009)
2 stk. mål og 6 stk. bænke til aula (12/6-2009)
Fritstående bord (26/6-2009)
Skriveartikler 0. kl. 1. skoledag (5/8-2009)
Ringbind til 0. kl. (24/8-2009)
Smartboard m. tilbehør (30/9-2009)
PC og skab (18/12-2009)
Tilbehør til opvaskemaskine (31/12-2009)
Sponsorat til First Lego League
I alt

6.275,00
3.000,00
24.772,00
10.204,81
1.050,00
234,61
33.671,50
8.831,25
683,25
10.020,00
98.742,42

789.840,62

Diverse sportsudstyr (2/2-2010)
Boldvogn (5/2-2010)
Scene (25/2-2010)
Jovo sæt til SFO (7/4-2010)
8 stk. ekstra scenemoduler (12/4-2010)
Klassekasser TDØ (31/5-2010)
Farveblyanter til 0. kl. 1. skoledag (16/7-2010)
Ringbind til 0. kl. (4/8-2010)
Smartboard m. tilbehør (24/9-2010)
Byggetilladelse til bålhus (30/9-2010)
Diverse ting ting til skolekøkken (25/10-2010)
Bålhus (27/10-2010)
I alt pr. 25.10.2010

9.950,00
3.372,50
17.969,16
3.743,75
8.288,71
3.333,00
1.209,95
271,19
31.168,75
1.310,00
3.936,50
137.500,00
222.053,51

1.020.894,13

2010
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Forårskoncert
Støtteforeningen introducerer, i samarbejde med skolens musikkyndige
lærere, en ny forårstradition på Friskolen Østerlund: Forårskoncert.
Vi har været så heldige, at shanghaie ”Vox1koret” fra Havnbjerg. Koret ledes
af den musikalske ildsjæl, Jes Solmer, der i 2010 vandt Sønderborg Musikråds
Musikpris. Med sig har han orkestret ”Tordenskjolds Soldater” og ikke mindst
friskolens eget kor, som Birgitte og Ulla har sammensat til lejligheden.
Aftenen vil byde på kor- og fællessang og med Jes Solmer ved roret er der
garanti for en munter, musikalsk aften, akkompagneret af kaffe- og kagebord.
Pris og program vil blive annonceret i løbet af foråret.
Dato for arrangementet er 3. maj
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31. marts til – 1. april
Støtteforeningen introducerer i samarbejde med skoleledelse og bestyrelse et nyt
temakoncept for pædagogiske dage.
Vi vil i år lave skolen om til en stor cirkusfamilie og har inviteret artister fra Cirkus
Aroma til at hjælpe os med at blive dygtige cirkusartister. Vi har naturligvis stadig
behov for 3-4 voksne fra hver klasse som hjælpeinstruktører.
Temadagene vil foregå som workshops, hvor man kan øve forskellige cirkustricks,
som til slut sættes sammen til en cirkusforestilling fredag eftermiddag og aften for
familie og venner.
Cirkus Aromas artister kan instruere os i at trylle, gå på line, jonglere, lave akrobatik og meget meget mere.
I et cirkus har man naturligvis også brug for cirkustjenere, billetsælgere og PRbureau, der sørger for at trykke plakater, billetter, skrive historier og tage billeder.
Med andre ord, der er brug for alle for at få det til at køre.
Efter 2 dages træning er vi klar til cirkuspremiere for det indbudte publikum af
børnehavebørn, familie og venner.
Hjælpeinstruktører kan melde sig hos støtteforeningens.
Mere information om dette spændende arrangement, vil blive sendt med
eleverne hjem i løbet af februar.

Cirkus Østerlund
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Gratis koncert til mor og far
- kan hjælpe dit barn i skolen
Vi har et rigtigt godt samarbejde med
Kultur i Syd – hvor vi bl.a. har tjent
30.000 kr. ved bare en enkelt koncert.
Fordi at I som forældre meldte jer til
at få en gratis koncert mod at arbejde
med forskellige ting i forbindelse med
koncerten.
Beløbet er desværre faldende, og i år
har vi tjent 17.000 kr. Sagt på en anden
måde 13.000 kr. mindre end sidste år.
.
I 2010 var vi ”hjælpere” ved 5 koncerter
– og her var det rigtigt svært at skaffe
”frivillige hænder” .
Problemet kan være, at vi kun ca. 2
uger før koncerten ved hvor mange
hjælper vi skal stille med.
Efterlysning
Vi har en fast stab af ca. 25 frivillige
voksne som har meldt sig til støtteforeningens hjælperbank.

glæde overtager støtteforeningens
”job”.
Hvis støtteforeningen ikke kan stille
med det mandskab vi skal, ender det
med, at Kultur i Syd ikke længere tilbyder støtteforeningen opgaven hvilket
så betyder at støtteforeningen ikke
længere kan give gode gaver til skolen,
og det er jo vores alles børn det drejer
sig om.
Endnu engang TUSINDE MANGE
GANGE TAK FOR HJÆLPEN til alle de
frivillige hænder som har hjulpet til
årets koncerter – og skaffet penge til
eleverne på skolen.
Det er en Win-Win situation for os alle.
Per Kolmos.

Har du en nabo, en god ven, eller en
anden som gerne vil lave et stykke
frivilligt arbejde er han/hun
altid velkommen – vi mangler ofte
frivillige hænder.
For støtteforeningen er dette et af de
”nemme jobs” – der er ingen forberedelse, og vi bliver aflønnet efter det
antal timer som vi stiller os til rådighed.
Det er vigtigt, at vi stiller med hjælpere til de ”jobs” vi får tilbudt, ellers er
der bare en anden forening som med
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Nyt Bålhus
I foråret 2009 begyndte opsparingen til bålhuset. Sammen med skolen fandt støtteforeningen frem til det bålhus, der havde den rigtige størrelse, og som vi syntes
passede perfekt ind til skolens byggestil.
Bålhuset kostede 137.500 kr. Størstedelen af pengene blev cyklet ind til Tour
de Østerlund 2009 og 2010. En stor og flot indsats af de deltagende elever med
familie. De resterende penge er skaffet via overskud fra foredrag med Jeppe Søe,
fra sponsorer og fonde.
Bålhuset blev i løbet af 5 dage opført af firmaet Shelterbyg.
Fredag den 5. november 2010 var der indvielse af bålhuset. Flaget var hejst og
alle skolens elever og lærere stimlede sammen foran bålhuset. Indvielsen startede
med sangen ”Det bedste jeg ved”. Det ene vers handler om at sidde ved bålet.
Helt perfekt til temaet. Herefter var der taler fra støtteforeningen og skoleleder
Anne Grethe. Så skulle ”snoren” klippes. Det var ikke en helt almindelig rød snor
som der normalt bliver brugt ved indvielser. Støtteforeningen havde nemlig med
bålhuset nået at andet stort mål.
Banneret blev rullet ud, og på det stod der:

”Støtteforeningen har d.d. skænket friskolen gaver for

1.020.894,13 kr.”

Det er det beløb der er købt gaver for til Friskolen Østerlund igennem dens 8 årige
levetid. Banneret blev klippet over af elev Casper Garsdal og bålet blev tændt for
første gang.

Tak for støtte til bålhuset

Grundejerforeningen Fægteborg 1
Nordborg og omegns butikker
samt familie, venner og naboer
der har støttet Tour de Østerlund i

2009 og 2010
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Bordtennisklub på friskolen
Støtteforeningen har haft nogle henvendelser fra medlemmer og forældre som
godt kunne tænke sig at spille bordtennis på skolen.
Vi har nu besluttet, at vi fra uge 43-2011 vil prøve at starte en ”bordtennis klub” i
skolens aula.
Det vil komme til at foregå på den måde, at medlemmer af støtteforeningen kan
tilmelde sig bordtennis klubben. Kontigenten har vi i skrivende stund endnu ikke
på plads. Herefter får man et login til hjemmesiden, hvor man skal bestille baner
fra gang til gang.
Sæsonen vil vare fra uge 43-2011 til bordtennisbordene bliver ”pakket” væk, når
det bliver forår. Der er ingen mulighed for at spille i skolens ferie.
Vi håber, at mange vil tage imod tilbuddet.
Hvis andre af støtteforeningens medlemmer, forældre eller børn har ideer/ønsker
til andre ting vi kunne prøve at starte op, hører jeg meget gerne fra jer.
Venlig hilsen
Karen Clausen

Få informationer via SMS
Støtteforeningen opfordrer elever,
forældre, medlemmer og andre
interesserede i at tilmelde sig vores
SMS-service.
Når du tilmelder dig, vil du modtage en SMS, så snart der er nyt fra
Støtteforeningen.
Besøg skolens hjemmeside
– www.friskolen-oesterlund.dk –
og tilmeld dig under menupunktet
”Støtteforening” og ”SMS-Service”.
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10. februar - Generalforsamling
3. maj - Forårskoncert
15. maj - Tour de Østerlund
10.-11 juni Musikfestival
(hjælpere søges)
23. juni - Skt. Hans aften
12.-13. august - Pigecup (hjælpere søges)
6. oktober - Familie Banko
8. december - Julemarch/-bazar
Vi har loppemarked den første lørdag
i hver måned fra kl. 12-15.
Har du lyst til at hjælpe ved nogle af årets
arrangementer, så kontakt os allerede nu
– vi har brug for dig:
Ellen Kristensen, tlf. 2624 4524.

