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Nyhedsbrev uge 39, 2018  

 

         Indskrivning til den kommende forårs-SFO og den kommende børnehaveklasse 

torsdag d. 4. oktober kl 16.30 – 18 

 Uge 40 Naturfagsuge for 7-9.klasse sammen med Gislev friskole her hos os. 

 Motionsløb fredag d. 12. oktober Friskolen holder efterårferie uge 42 

          

 Kære forældre i børnehave & friskole, kære skolekreds. 

 

En stor tak til bestyrelsen, Henning og alle de forældre og bedsteforældre, der har hjulpet 
med ved skoleovertagelse onsdag- fredag i denne uge. Det har været 3 spændende og 
anderledes skoledage fyldt med mange forskellige oplevelser. 

Alle lærerne og jeg har holdt pædagogiske dage på Ryslinge Højskole. Vores opgave var 
at skrive undervisningsplaner for alle de fag, vi underviser i her på Trunderup Friskole. Det 
er et vigtigt stykke arbejde, der beskriver at selvfølgelig overholder vi loven og lever fuldt 
og helt op til lovens krav om et fagligt niveau, der svarer til, hvad man almindeligvis kan 
forvente af undervisningen i folkeskolen. Det beviser vores elever også igen og igen til 
9.klasses afgangsprøve. 

Men vi vil gerne mere end det. 

Vi vil ruste vores elever så godt som muligt fagligt OG bidrage til deres positive personlige 
udvikling gennem undervisningen og dagligdagen her på friskolen. Vi vil give vores elever 
de bedst mulige forudsætninger for at gå videre ud i verden og skabe sig et godt liv. 

Det er det, vi har brugt disse 3 dage på. Vi har beskrevet dette skriftligt for hvert eneste fag 
her hos os. Det var en meget stor opgave, som er blevet løst. Dette arbejde bliver lagt på 
hjemmesiden så hurtigt som muligt. 

 

http://www.trundfri.dk/
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SFO 
I løbet af sensommeren har vi oplevet en nedgang i børnetallet i SFO - ikke noget alvorligt, 
men alligevel nok til at vi har valgt, at lave en anden prioritering af vores personaletimer. 
 

Derfor har vi valgt at opsige Lone i Marias barselsvikariat, og bruge timerne på en 
pædagogmedhjælper i stedet for en pædagog. 
 

Vi takker Lone for hendes hjælp og indsats, og ønsker hende held og lykke fremover. 
Samtidig håber vi, at I vil tage godt imod Mads Jørgensen - som indtil nu har været vikar 
hos os, og som fremover vil indgå i et fast skema. 
 

Lone har sidste dag i huset mandag d 8/10. 
 

 

Børnehave 

Teater for de mindste: 
 

Onsdag d. 3 okt. er de mindste børnehavebørn, dem som ikke er fyldt 4 år, inviteret til 
teater på biblioteket i Ringe. Vi kører fra huset ca kl 9.30, og tager madpakkerne med så vi 
kan spise inden teater kl 10.30. 
Derfor skal alle børn, under 4 år (13 stk) huske at medbringe en madpakke -som er nem at 
spise og drikkedunk. 
 

 

Google!!!!: 
 

I børnehaven har vi de sidste to år haft en google konto til koloni billeder - det har fungeret 
fint for de fleste forældre. Derfor har vi også lagt billeder der i år - men med den nye EU 
persondatalov der er kommet, er google blevet meget forsigtige, og vil have os til at ændre 
adgangskode hele tiden, så den løsning kan vi ikke bruge alligevel.  
 

Vi er ved at undersøge om det er muligt at bruge en dropbox eller om det også driller - 
ellers kan det være vi bare ligger alle billeder i en mappe på Facebook, så kan man som 
forældre  finde dem der. 
 

 

Klubaften onsdag d. 3. oktober.  Tine og Niels. 

Svømmehal – der er brug for køre-forældre 

 

Klubaften onsdag d. 10. oktober.  Fra styregruppen Sus. 

 



 ______________________________________________________________________________  

   

  

Rengøringshold fredag d. 28. september 

  

Hold 6: 

  

Karina Andersen 
(Kristian 7.) 

  

Clara 4., Hans 9., Sarah 8., Lasse 4., Josefine 2. 

  

Rengøringshold fredag d. 5. oktober 

  

Hold 7: 

  

Niels Boe (Astrid 9.) 

  

Jonas 3., Christian 9., Sofie 8., Andreas 4., Alba 2. 

 

Rengøringshold fredag d. 12. oktober 

  

Hold 8: 

  

Lise (Agnes 8. 

  

Majbrit 6., Karoline 9., Matilde 8., Liva 4., William 1. 

 

Rengøringshold fredag d. 26. oktober 

  

Hold 9: 

  

Tine (Emma 9.) 

  

Karl-Emil 4., Magnus/Mikkel 7., Oscar J. 7., Karl 4., Victor 1. 

 

Rengøringshold fredag d. 2. november 

  

Hold 1: 

 

 Susanne Hessellund 
(Jenny 7.) 

  

William 2., Nanna 8., Thea 8., Stine 7., Emilie 4., Izabella 1. 

 

Med venlig hilsen Trunderup Friskole & Børnehave 

 


