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 Trunderupdag med lege for alle børn og deres familie, lørdag d. 13 august kl 8.30-
11.30 Skolekredmorgensang med efterfølgende kaffe, fredag d. 2. september kl 8 Hele skolen tager på fælles-lejrtur til Hanstholm Friskole, tirsdag d. 6 september – 
fredag d.9 september. 

Kære forældre og skolekreds.
Vi havde en forrygende skolestart onsdag og kunne med stor fornøjelse byde velkommen til vores 
15 nye børn i børnehaveklassen : Alba, Josefine, Katrine, Mads, Olivia, Sofia, Lauge, Villads, 
William, Mette, Julius, Sofie-Amalie, Karla, Frederikke og Lucas.
Også velkommen til Lasse i 2.klasse, Sarah i 6.klasse, Rasmus i 7.klasse, Patrick i 7.klasse og 
Victoria i 8.klasse og alle de nye familier.
De første skoledage er brugt på at ryste børnene godt sammen igen og det er lykkedes. Det kan være 
svært ikke at skulle følge et skema, men i stedet rende rundt og være kreativ og innovativ og 
konstuere opgaver, som I forældre og familier skal prøve / udsættes for i morgen lørdag. 
Det er for øvrigt en god ide at have praktisk tøj på, idet vi skal være udendørs og der er ret gode 
chancer for I bliver både glade, overraskede, beskidte og våde.
Børnene er gået til opgaven med højt humør og stor energi, og de har klaret den svære opgave 
meget flot, nu glæder de sig til at I skal prøve deres opgaveløb.
SFO:
Da vi i dette skole år har mange SFO børn, har vi valgt at dele børnene i tre grupper. BH.kl – er en 
gruppe og de får base i SFO lokalet, 1.-2.-3.-4. klasses børn deles i to grupper – og de får base i 1.-
2. klasse lokale. Grupperne skiftes til at have aktiviteter – bh.kl har aktiviteter tirsdag og torsdag, de 
to andre grupper har skiftevis aktivitet mandag og onsdag, samt skiftes om fredagen. 
Dem som har base i 1.-2.klasse, spiser også eftermiddagsmad der. Vi forsøger fremover at spise 
kl.13.30 – da bussen allerede går 14.05.
Der bliver lidt indkøring for både børn og voksen – men det skal nok komme til at fungere.;)
Desuden kan nævnes at alle SFO børn har garderobe i skolen, det er ikke længere muligt at have så 
meget tøj hængende ved SFO’en.
LEGETØJ MED HJEMMEFRA – I BÅDE BØRNEHAVE OG SFO:
Vi har mange børn som nyder at tage legetøj med hjemmefra – desværre er det nogle gange i meget 
store mængder. Vi vil gerne bede forældrene om, at hjælpe deres børn med at tage en passende 
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mængde med. En passende mængde, er noget som kan være i barnets kasse – og som bliver taget 
med hjem igen.
Hjælp også jeres barn med vælge hvad de tager med – små LEGO eller Barbie ting er svære at 
holde styr på. Og make – up legetøj hører ikke hjemme i børnehave eller SFO. 
Som altid er det børnenes eget ansvar at passe på og holde styr på det. Og de voksne der vurderer 
om legetøjet er til ude eller inde leg.
Husk – det er ikke farligt at sige: ’Nej – det vil jeg ikke have du tager med’

FRUGT OG GRØNT:
Er der nogen som har frugt og grønt i haven, som de gerne vil af med – tager vi meget gerne i mod.
HUSK OVERTØJ OG SKIFTE TØJ:
Husk at give dit barn skifte tøj med, så der er noget tørt at tage på hvis man bliver våd. Husk også 
overtøj efter vejret – hvilket i øjeblikket vil sige: vindjakke/fleece, regntøj, gummistøvler, 
kondisko/sandaler.

GODDAG OG FARVEL:
Når man aflevere og henter sit barn i børnehaven og SFO er det vigtigt, at man finder en voksen og 
får sagt goddag/godmorgen og farvel.
Det er rigtig svært for os at passe godt på jeres børn, hvis vi ikke ved hvem der er her og hvem der 
er gået hjem.
FERIE:
Skolen er godt i gang igen – men i børnehave / SFO er alle voksne ikke helt færdige med at afvikle 
ferie. I uge 33-34 holder Lene ferie og i uge 35 holder Jeannette. Det vil primært være Mette, som 
er vikar for dem.

Vores mobiltlf-politik i skoledelen er blevet formuleret tydeligere i år: Hvis børnene har 
mobiltelefon med i skole, så skal det være i barnet taske og sat på lydløs. Det gælder også i 
frikvarteret. Når man går i skole handler det om sanværet og samspillet med de andre levende 
mennesker og der er det vores holdning, at mobiltelefoner oftest er en forhindrende brik i det spil. 
Derfor skal mobiltelefonen være i tasken HELE skoledagen.
Skulle der være en eller anden vigtig grund til barnet skal kunne kontaktes via mobiltelefonen i 
løbet af skoledagen, så laver barnet bare en aftale med sin lærer om at der er noget særligt der gør 
det nødvendigt den pågældende dag og så fungerer det. Det er vores mål at børnene lærer en mere 
”social-venlig” måde at have mobiltelefon på.
Vi har fået skoleårets 1. flasketjans den 01.09. – nærmere information følger samt bliver slået op på 
FB – man kan kontakte mhp. spørgsmål eller endnu bedre tilmelding. Linda Kjeldgaard mobil 
30209062. 
Der er mange forældre, der har tilbudt at tage med på lejrturen 6-9 september. Det er dejligt at så 
mange vil hjælpe med at få det hele til at fungere. Af praktiske grunde vil jeg bede jer sende en mail 
til kontoret, hvis I vil tilbyde jeres hjælp på lejrturen til Hanstholm, så vi kan få overblik over hvor 
mange det er og hvem det er. Hvis der er rigtig mange, kan det måske ligefrem blive nødvendigt at 
trække lod om hvem der kan komme med. Jeg vil gerne mødes med de forældre, der ender med at 
skulle med på lejr, onsdag d. 31. august kl.19 her på skolen.
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Med venlig hilsen
Trunderup Friskole & Børnehave
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