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God efterårsferie 

I morgen afholder vi den traditionsrige motionsdag og når 

alle har fået løbet og svedt godt, er der efterårsferie. I 

ugerne efter ferien er der teater- og temauger. Mødetiden 

er fra 8.15 – 13.00 alle dage i ugerne 43 og 44.  

I dag – den 11. oktober indvies etape 2. og indflytningen 

er så småt begyndt. Eleverne har taget klasselokalerne i 

brug, personalet er så småt rykket ind og kontoret flyttes i 

uge 43. Det betyder at foyer snart kan overlades helt til 

eleverne og klubben m.m. Det er blevet rigtig godt og det 

bliver dejligt at flytte ind. 

 

 

P-plads ledig! 

P-pladsen helt op mod skolen, er nu igen ledig og kan benyttes til parkering. Som tidligere er det 

primært til dem der skal aflevere i børnehaven, men i løbet af dagen kan den bruges af alle. 

 

Skolefællesskaber 
vækker international 

opsigt 
 

I denne uge gæster 200 skolefolk fra 20 lande Fyn 

for at blive klogere på, hvordan danske fri-, efter- 

og højskoler formår at skabe tilhørsforhold og 

fællesskab. I en verden fuld af stærkt 

individualiserede uddannelsessystemer er en 

gammel dansk skoletradition blevet en eksportsucces.  
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Det er dansk Friskoleforening sammen med efterskolerne og højskolerne der står for konferencen. 

GUFS er også repræsenteret idet Kamma er taget afsted for at samle inspiration og måske få 

nogle internationale kontakter til fremtidigt samarbejde og naturligvis bidrage med GUFS 

erfaringer om de gode fællesskaber. 

Blandt internationale skoleforskere er der i de seneste år kommet øget fokus på begrebet 
”belonging”, altså værdien af, at eleven føler en vis samhørighed med klassekammerater, lærere, 
skole og det lokale samfund. Det at indgå i netværk med andre er ifølge Kelly-Ann Allen, ph.d. i 
skolepsykologi ved Universitetet i Melbourne, Australien, og deltager på konferencen, af helt 
afgørende betydning for ikke alene, at den enkelte elev kan lykkes i skolen, men også for for 
eksempel at bevare et godt helbred og undgå selvmord. 

Man kan læse lidt mere om konferencen på dette link: https://www.friskoler.dk/the-power-of-
belonging-for-registration-after-october-3rd-contact-first/ 

 

Fælles sangaften 

Tirsdag den 23. oktober inviterer Mathias 
til fællessang på skolen. Aftenen er for alle 
forældre, bedsteforældre og hvem der eller 
kunne have lyst til at komme og synge 
sammen i et par timer. Der er sendt en 
invitation ud på intra.  

 

Brugen af Valhal 

Mandag den 22. oktober er der møde om brugen af Valhal, når ikke den er optaget af aktiviteter 
der i skole- SFO- og børnehaveregi. Der er lagt en invitation og oplæg på Intra, under nyt fra 
bestyrelsen. 

 

Vennekreds opkrævning 

Med november måneds skolepenge opkræves det årlige kontingent for vennekredsen.  
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BAND WEEKEND 
 
Er du mellem 10 og 18 år? Så har vi et super godt tilbud til dig! 
Og vi har glædet os meget til at åbne dørene på Station K for at sætte netop dette projekt i 
gang.     
Formålet med band-weekend er, at så mange børn og unge som muligt får mulighed for at prøve 
kræfter med at spille musik sammen. Vi vil gerne videregive den særlige oplevelse af fællesskab, 
det giver at være sammen om at skabe musik.  
Vi etablerer helt nye bands og underviser i minimum 2 hold - ét for dem der er 10-14 år og ét for 
dem der er 14-18 år.  
Hvad er Band-weekend? 

• for alle mellem 10 og 18 år uanset erfaring 
• fælles undervisning 
• undervisning i bands 
• frivillig jam 
• afsluttende koncert for forældre og søskende 
• hygge og socialt samvær 

Hvornår? Lørdag 3/11 kl 9-17 & Søndag 4/11 kl 10-17 (koncert kl 16) 
Pris? 200,- inkl. frokost begge dage & T-shirt  
Tilmeldingsfrist 26/10. Tilmeld dig her: https://billetto.dk/da/e/band-weekend-billetter-312418 
Tjek facebook for mere info om Station K 

 

Vigtige datoer 

• 12. oktober: Motionsdag. Alle møder 8.15 – 13.00 

• 13. – 21. oktober. Efterårsferie 

• 22. oktober: Møde ved brug af Valhal 

• 23. oktober: Sangaften 

• 1. november: Teateraften. 

 

 

 

God efterårsferie til alle 
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