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Nyhedsbrev   
Friskolen Glasværket februar 2021 
Udsendt til alle forældre febr. 21. 
 

Kære forældre 
Her ved kanten af vinterferien er det lidt underligt at skrive nyhedsbrev ud om skolens liv – 
vores virke og samvær med alle jeres børn fra jul og til nu – da vi kun lige har fået 0.-4 
klasse tilbage. 
Det betyder dog ikke, der intet er sket – tværtimod har der været livlig gang i 
onlineundervisningen med både alvor og dybde, spas, sjov og ballade, udfordringer i 
køkken og have, konkurrencer - og alle mulige kreative tiltag, jeres børn har lavet sammen 
med lærerne på og omkring skærmen.  
 
 

                                          
 
Det har været en fornøjelse af følge både gennem lærernes fortællinger, på de sociale 
medier og gennem jeres søde og dejlige rosende kommentarer og skriv på Viggo. Tak for 
dem.  
Her er en af opgavebesvarelserne nået helt ud i avisen – og postet af tidligere forstander 
på ODA Karen Maigaard på facebook! 
 
Vi har fået vinter – og fortsætter det kolde vejr i uge 8, henstiller vi til at I sørger for at få 
nok varmt tøj, hue, handsker m.m. med eleverne i skole. Vi har ikke meget ekstra vintertøj 
på skolen, så vi kan ikke rigtig hjælpe dem uden handsker og huer, desværre. 
 
 
I dag emmer huset af liv på en måde, som helt får os til at glemme Corona-skyen: 
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FASTELAVN ER M IT NAVN 

 
Stemningen er forventningsfuld - og glade børn og voksne viser stolt deres flotte 
udklædninger frem. Der bliver slået katten af tønden klassevis indenfor - og kulden 
bevirker, at vi nok holder pauser, men måske flere -  og kortere tid udenfor i løbet af 
dagen, for med 20 minusgrader fryser ører og næser næsten af!  
 

     
 
 
På skolen har vi brugt tiden til at lave projekter, som nemmest gennemføres, når den 
almindelige skoledrift ikke er i gang. - Der har været gang i oprydning rundt om i huset og 
på loftet, rengørings- og maleprojekter er klaret, der er udbedret vandskader på alle 
køkkendøre og skabe, og hygget lidt op i kantinen. Det er så fint og klart til vi kommer 
rigtig i gang med skolegangen igen - alle sammen. 
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NYT fra bestyrelsen: 

Sæt allerede nu X  i kalenderen til årets virtuelle Generalforsamling den 8. april kl. 

19.00 
Bestyrelsens arbejder med at skabe en proces, som involverer hele skolen – også jer 
forældre !– frem mod i fællesskab at kunne træffe beslutning om, hvorvidt Glasværket på 
længere sigt, skal være en skole med eller uden karakterer og eksamen.  
 
Dette arbejde er lige nu stillet i bero frem til begyndelsen af 2022, da der er så mange 
andre processer i gang på skolen, og Coronaåret ikke har gjort fremdrift på øvrige 
processer mulig. 
 
Det betyder, at nuværende 7. klasse skal til prøve i HDK i 8. klasse, da skolen indtil videre 
er en skole med karakterer, prøver og eksamen. 
  
Bla. arbejder vi med at skabe og tydeliggøre et nyt fælles værdigrundlag for hele den 
samlede organisation - Glasværket og ODA. Denne proces skal færdiggøres først – her i 
løbet af 2021, og udmøntes i blandt andet klare beskrivelser af Montessoripædagogikken 
på Glasværket og Gøremålspædagogikken på ODA.   
Det bliver I løbende orienteret om i det kommende år. 
 
Bestyrelsen drøfter og træffer løbende beslutning om forskellige forhold på skolen. I kan 
altid læse de nyeste, godkendte referater på skolens hjemmeside og derigennem følge 
med i, hvad der rører sig på skolens bestyrelsesniveau. 
 
Jeg vil dog her lige nævne, at bestyrelsen på mødet her i februar har truffet beslutning om 
nogle prisreguleringer, som får konsekvenser for jer alle.  
 
I skolens 5-årige levetid, har der ikke været større prisjusteringer på skolepengene. Derfor 
drøftede bestyrelsen om, hvorvidt klassekvotienten skulle stige hen over et helt 
skoleforløb, eller om de øgede udgifter skulle dækkes via øget forældrebetaling.  
 
Som baggrundsmateriale for debatten var en sammenligning med nogle af de øvrige 
friskoler i Odense, og her lå Glasværket lavt på både forældrebetaling og klassekvotient. 
 
Bestyrelsen ønsker at fastholde klassekvotienten på de 20 elever, skoletiden igennem 
som en grundlæggende værdi med et stærkt signal. 
 
Derfor bliver der nu reguleret både generelt med opjusteringer af skolepengene i 
henholdsvis 4. og 7. klasse, og fremover også med den almindelige indeksregulering fra år 
til år. 
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Når skolepengene reguleres på netop de to klassetrin, sker det dels fordi der er flere 
udgifter forbundet med undervisning i de større klasser: jo højere klassetrin, desto flere 
undervisningstimer og flere forskellige fag får jeres børn. – Hertil kommer der også flere 
udgifter til leje af faglokaler ude i byen for de ældre klassetrin. 
 
Aktuelt bliver priserne fra januar 2022: 
0.-3. klasse: 1278,- pr. måned  
4.-6. klasses: 1398,- pr. måned 
7.-9. klasse: 1525,- pr. måned 
 
Jeg ønske alle en rigtig god vintereferie – og vi glæder os til at se eleverne fra 0.-4. klasse igen i 
uge 8 – og så håber og krydser vi fingrer for, at 5-7 klasse får lov at starte så hurtigt som muligt, så 
vi kan samles igen alle sammen på vores dejlige skole. Hils de store elever mange gange fra os 
alle på Glasværket. 
 
/ 
Anna-Stina Billund 
Forstander 

 
 

 
 
 


