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 Første skoledag torsdag d. 4. Januar kl 8  
 Børnehave og SFO har sidste dag før jul d. 22/12 og første dag efter nytår er d. 2/1. Der er 

helt lukket mellem jul og nytår. 
 Fredag d. 12. januar. Skolekredsmorgensang med morgenkaffe bagefter. 

 
 

 
Kære forældre i børnehave & friskole, kære skolekreds. 
 
Vi håber vist alle at julefreden vil sænke sig over land og by , frosten sætte ind og at vi får en hvid 
Jul ligesom i de gode gamle dage. Det ser nu ikke sådan ud med gråvejr og 7 graders varme. 
 
Åbningstider i forbindelse med jul/nytår: 
HUSK at tømme garderoben og kasserne inden I går på juleferie. 
Pasning d 21-22 dec, samt d. 2-3 jan. - skulle alle gerne havde givet besked om. Skulle der opstå 
ændringer - vil vi gerne vide det. Ring da til børnehavens tlf på 62272266. 
 
Ligesom tidligere år vil børnehaven gerne aftage brugte juletræer, når pynten er pillet af, er man 
velkommen til at lægge det ind på børnehavens legeplads. Så kan det få nyt liv og blive til 
spændende leg og huler. 
 
 
Det nye undervisningslokale er nu blevet færdigt og 8.-9.klasse er rykket ind. En kæmpe TAK 
skal lyde til alle, der har hjulpet med stort og småt, tidligt og silde. 
 
 
 
Til en morgensang (jeg tror det var i november) her på friskolen kom en lille pige fra vores 
børnehave rendende op til morgensang. Jeg bemærkede hende tydeligt, for hun var klædt ud som 
Batwoman/girl. Det sker heldigvis tit at børn fra vores børnehave er med til morgensang. Af og til 
sker det, at et par af børnehavebørnene bærer et par mælkekasser op til starten af Videnstorvet (hvor 
vi holder morgensang) og så sidder de på mælkekasserne og følger med i hvad der foregår. Andre 
gange er børnehavebørn med til morgensang når de sidder hos deres far eller mor. 
 
Da Batwoman/girl således kom rendende, antog jeg, at hun ønskede at finde sin søster og sidde hos 
hende. Det var ikke tilfældet. I stedet satte hun sig ved siden af en dreng fra 5.klasse, lænede sig 
trygt ind til ham, han lagde beskyttende armen om hendes skulder og så delte de to morgensangen. 
 



Denne lille bedårende scene illustrer for mig at se meget godt hvad vi er for en slags børnehave og 
friskole. Den lille pige er nysgerrig på hvad der foregår, hun bliver budt velkommen i fællesskabet 
og lærer noget i trygge omgivelser. Her oplever hun, at hun hører til, selvom hun både i alder og 
påklædning er ret anderledes. Hun oplever at hun er velkommen til at være med i noget værdifuldt. 
Det er sådan noget, der skaber tolerance, giver selvtillid og er et godt fundament for at lære noget.  
 
Med de ord vil jeg gerne takke alle børn, forældre, bedsteforældre og ansatte på Trunderup friskole 
og børnehave for dagligt at være med til at skabe dette positive og sunde læringsmiljø. 
 
Glædelig Jul og Godt Nytår 
 
Fra Henrik 
 
 
 
 
Klubaften 10. januar 2018. Niels fra styrgruppen og Peter er ekstra forælder. Klubben tager i 
svømmehal. Husk tilmelding på kontoret. 

 
Rengøringshold fredag d. 5.januar. 
 
Hold 8: 

 
Jeanette Jørgensen 
(Martin 9.) 
 

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

Rengøringshold fredag d. 12.januar. 
 
Hold 9: 

 
Peter Ysekær (Fie 3.) 
 

 
Josefine 1, Frederikke 1, Patrick 3, Jacob 5, Sarah 7. 

Rengøringshold fredag d. 19.januar. 
 
Hold 
10: 

 
Peter (Veronica 9.) 

 
Lucas 1, Serena 8, Daniel 3, Noa 5, Freja 8 

Rengøringshold fredag d. 26.januar. 
 
Hold 1: 
 

 
Tine (Emma 8.) 

 
Elvira bhkl, Majbritt 5, Christian 2, Andreas 3 Emma Silja 6, 
Anders 8. 

 
 
 
Med venlig hilsen Trunderup Friskole & Børnehave 


