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 Studietur for 8.-9.klasse til Malaga i uge 39 
 Skolekredsmorgensang.  Fredag d. 6. oktober kl 8 
 Arbejdsdag lørdag d. 7. oktober 

 
 

 
Kære forældre i børnehave & friskole, kære skolekreds. 
 
Lars fra Stjernefoto (Lars er tidligere forælder her på friskolen) kommer og tager portrætfotos af 
børnene i vores børnehave & friskole torsdag d. 5 oktober. 
Børnene har fået bestillingssedler med hjem i dag. (2.-3.klasse får dem først på mandag) 
 
 
Vigtige datoer i børnehave og sfo: 
 
Fredag i uge 43, d. 27/10: Denne eftermiddag tager alle ansatte på Trunderup Friskole & 
Børnehave på fælles netværksdag med andre Midtfynske Friskoler. Det betyder at Børnehave og 
SFO lukker kl 12 den dag. 
 
Onsdag 8/11: Denne dag tager personale i børnehave og sfo alle på kursus - det betyder at 
Trunderup Børnehave og SFO holder helt lukket denne dag. 
 
Bedsteforældredag i børnehaven: Fredag den 24/11 2017 holder vi igen bedsteforældredag i 
Trunderup Børnehave.  Har man ikke en bedste man kan invitere - er man velkommen til at invitere 
nabo, moster, farbror…. eller en anden voksen man har lyst til at tage med.  
I slutningen af oktober beder vi jer forældre om at komme med frankerede kuverter med adresse på 
de bedster som skal inviteres, så vi sammen med børnene kan sende invitationer ud. 
 
Nu har I datoen og kan fortælle bedsterne at de godt kan reservere dagen :)  
 

Efterårsferie afkrydsningsliste er hængt op: 
Der er hængt afkrydsningslister vedr efterårsferien i både børnehave og SFO - husk at tilkendegive 
inden d 22/9 om I har brug for pasning. 
 

Så blev det regnvejr!: 
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Denne uge har for alvor budt på regnvejr - derfor er det vigtigt at I forældre husker at fylde op med 
skifte tøj på jeres barns garderobe, i både børnehave og SFO. Vi har ikke meget lånetøj til rådighed! 
Det kan også være en god ide’ at efterse regntøj og gummistøvler for huller og slitage. 
 
Vi vil også bede jer forældre om at tage regntøjet med hjem når det er vådt - vi har ikke 
tørrekapacitet til det og der er vigtigt det bliver ordentligt tørt - så det kan være klar til næste dag. 
 
Sutsko: 
ALLE  SKAL  HUSKE  AT HAVE  SUTSKO  MED - VORES  GULVE  ER VÅDE,  KOLDE 
 OG OFTE  BESKIDTE  AT FÆRDES  PÅ!!!!!!! 
 
 
Arbejdsdag. Stor tak til alle der deltog i arbejdsdagen lørdag d. 2 september. Der blev repareret, 
forskønnet og gjort rent så vores friskole og børnehave kom til at tage sig endnu bedre ud. Og så var 
der hyggelig frokost med dejlig mad. Også tak for det. 
Næste chance for at være med til arbejdsdag er lørdag d. 7. oktober 
 
Mandag og tirsdag d. 18 & 19. september tager Line fra kontoret, Jacob fra bestyrelsen og jeg til 
budgetlægning så vi fortsat kan fastholde den meget gode økonomiske udvikling vi har her på 
Trunderup Friskole & Børnehave. Budgetlægningen foregår i Vejle, så der er ingen på kontoret 
mandag og tirsdag. 
 
Hvor stor er jorden ? Den anden dag var jeg inde i 8. og 9.klasse i Steens matematiktime, hvor 
børnene var i gang med at finde ud af hvordan de kan måle hvor stor jorden er…. Altså ikke bare 
beregne, men MÅLE og bruge deres matematik. Det gjorde mig ret nysgerrig. 8.-9.klasse tager til 
Malaga, Alhambra og Gibraltar i uge 39, så de børnene måler vinkler på solen her i Danmark og 
foretager så tilsvarende målinger i Spanien og på den måde kan de finde ud af hvor stor jorden er. 
Jeg er imponeret  
 
Vi søger løbende Kompetencefonden om midler til efteruddannelse af lærerne og i år var der 
gevinst. Vi har fået 20.000 kr. til at sende lærerne på kursus i løbet af dette skoleår.  
 
 
Det nye klasselokale i den gamle bygning skrider fremad. Vi har haft 3 forskellige tømrer på besøg 
for at give tilbud på at lave vægge og loft, så vi ikke selv skal lave den opgave. Har man mulighed 
for at give et nap med senere, kan man stadig kontakte René tlf 20 91 55 90. 
 
 
 
Klubaften 20/9 fra styregruppen: Tine 
 
  
 
 
 
 
 
 
Rengøringshold fredag d.  15.september. 
Hold 4: Anette Madsen (Mette 1.) 

 
Oliver bhkl, Matilde 6, Silas 2, Ann-louise 6, Oscar J 6.  

 
 
Rengøringshold fredag d.  22.september. 
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Hold 5: Lise (Agnes 7.)  
 

Jonas 2, William 1, Julie 7, Magni 4, Stine 6. 

 
 
Rengøringshold fredag d.  29.september. 
Hold 6: Karina Andersen (Kristian 7.) Victor bh.kl, August 3, Emilie 3, Andreas 7, Mads 8. 

 
 
Rengøringshold fredag d.  6.oktober. 
Hold 7: Linda Kjeldgaard (Johannes 8.) 

 
William bhkl, Karl-Emil 3, Liva 3, Ida 8, Mathilde 7. 

 
Rengøringshold fredag d.  13.oktober. 
Hold 8: Jeanette Jørgensen (Martin 9.) 

 
Alba 1, Nanna 7, Jenny 6, Kristian 5, Sophie 7. 

 
Med venlig hilsen 
 
Trunderup Friskole & Børnehave 


