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Nyhedsbrev uge 10, 2018 
 

 

 
 Bestyrelsesmøde 20 marts kl. 19 
 Friskolen påskeferie fra lørdag d. 24 marts – mandag 2. april (begge dage incl.) 
 SFO og børnehave påskeferie fra torsdag d. 29. marts – mandag 2. april (begge dage incl.) 
 Skolekredsmorgensang med efterfølgende morgenkaffe fredag d. 6. april kl 8 
 Forårskoncert og Generalforsamling, tirsdag d. 17. april  

 
 

 
Kære forældre i børnehave & friskole, kære skolekreds. 
 
 
I vores skolekøkken er der hver dag frisklavet kaffe i tidsrummet ca. kl. 7.30-15 Det er dejligt når I 
har tid og mulighed ca. 5-10 minutter til en kop kaffe og en hyggelig snak med andre forældre eller 
ansatte på friskolen. Det er værdifuldt vi taler sammen, både om vejret, regeringen og vores fælles 
sag; børnene i børnehaven og friskolen. Jo oftere vi taler sammen, jo bedre kommer vi til at kende 
hinanden og det er et godt fundament når vi skal løse de fælles udfordringer med opdragelse og 
læring, dannelse og uddannelse. 
Så kom og få en kop samtale-kaffe (eller te). Vi ses i køkkenet. 
 
Der er varslet Strejke og Lockout for pædagoger og lærere. 
En eventuel strejke vil IKKE påvirke os, hverken børnehaven, SFO eller friskolen er udtaget til at 
skulle strejke. 
En eventuel lockout vil IKKE påvirke børnehaven og SFO, men samtlige lærere i friskolen vil blive 
lockoutet og deres undervisningstimer er således konfliktramt og må ikke passes af andre. Det 
betyder at der ikke kan foretages undervisning hvis der kommer lockout. 
 
Få overblik over tidsplanen som det ser ud lige nu: https://modst.dk/media/18867/orientering-om-
konflikt-i-forbindelse-med-ok-18.pdf 
 
 
Jeg informerer yderligere, når jeg modtager afgørende nyt fra Dansk Friskoleforening eller 
ministeriet. 
 
 

Graviditet i børnehaven: 
Ja…. Vi har endnu en graviditet i børnehaven.  



Det er Maria som også er gravid, hun har termin i efteråret - men nyheden kommer ud nu, da det 
faktisk er ved at være lidt svært for hende at skjule :) 
 
Pasning i dagene før påske: 
Har man ikke allerede skrevet på afkrydsnings sedlerne omkring pasning de tre dage før påske - 
beder vi jer gøre det snarest.  
De er ophængt ved sfo og børnehave som sædvanligt. 
 
Gymnastik opvisning: 
Børnehaven er med til gymnastik opvisning i Kvrændrup Hallen d 17/3 - alle børnehave børn har 
fået seddel med hjem, vi håber på så mange så muligt deltager. 
 
 
 
 
 
 
Klubaften 14. marts. Susanne fra Styregruppen. Jeanette er ekstra forælder. 

Rengøringshold fredag d. 9.marts. 
 
Hold 6: 
 

 
Karina Andersen 
(Kristian 7.) 
 

 
Victor bhkl, August 3, Emilie 3, Andreas 7, Mads 8. 

Rengøringshold fredag d. 16.marts. 
 
Hold 7: 
 

 
Linda Kjeldgaard 
(Johannes 8.) 
 

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

Rengøringshold fredag d. 23.marts. 
 
Hold 8: 
 

Jeanette Jørgensen 
(Martin 9.) 
  
 

 
Alba 1, Nanna 7, Jenny 6, Kristian 5, Sophie 7. Stephan 4. 

Rengøringshold fredag d. 6. april 
 
Hold 9: 
 

 
Peter (Veronica 9.) 

 
Josefine 1, Frederikke 1, Patrick 3, Jacob 5, Sarah 7, Emma 8 
 

Rengøringshold fredag d. 10. april 
 
Hold 
10: 
 

 
Peter Ysekær (Fie 3.) 

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

 
 
Med venlig hilsen Trunderup Friskole & Børnehave 


