
 
TRUNDERUP FRISKOLE OG BØRNEHAVE 
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Tlf. Friskolen 622 722 59     e-mail:  kontoret@trundfri.dk 

Tlf.  Børnehave 622 722 66     e-mail:   tbh@trundfri.dk 

 
Nyhedsbrev uge 10, 2019 

Kalender: 

  

•         Fredagsdans d. 8. marts kl 19. Husk tilmelding 

•         Skolekredsmorgensang fredag d. 5. april kl 8 

•         Friskolen holder Påskeferie fra fredag d. 12 april 
  

Følg løbende med i skolen aktivitetskalenderen på dette link: Aktivitetskalender  
  

  

Kære forældre i børnehave & friskole, kære skolekreds. 

  

Orientering fra bestyrelsen: 
  
  
I uge 39 sidste år havde vi en skoleovertagelse, hvor personalet havde tid til at sætte sig sammen i 
3 dage og få skrevet de ministerielt bestemte undervisningsplaner, som beskriver, hvad en elev får 
med sig af undervisning i hvert et fag på Trunderup Friskole. En undervisning som minimum skal 
leve op til, hvad der er angivet i fælles mål for folkeskolens fag. Forinden lærergruppen gik i gang 
med at omskrive undervisningsplanerne, havde vi været igennem et forløb omkring vores 
værdisæt. Vores værdisæt er nutidigt og vi har i lærergruppen, ledelsen og bestyrelsen en fælles 
forståelse af, hvad det er vi vil og kan. 
  
For os som bestyrelse og friskole, var det ikke nok at henvise til fælles mål for folkeskolen, hvad 
angik det pædagogiske indhold i vores børns skoledag. Vi mener, at vores børn skal have en 
tilgang  - med et anderledes præg end fælles mål  -  til folkeskolens fag. 
  
Disse beskrivelser kan I nu læse på skolens hjemmeside under skole/undervisningsplaner. Her vil I 
udførligt se, hvilken tilgang skolen har til hvert fag. Lærerne har brugt tiden på at justere 
forventninger til hinanden og udviklingen i elevernes læring. I vil kunne læse, hvordan tilgangen til 
fagene udvikles igennem hele skolelivet. Indholdet bærer præg af en sammenhængende 
progression fra børnehaveklasse til og med 9. Klasse. 
  
Den 11. marts har bestyrelsen og personalet et fælles møde, hvor temaet vil være på skolekultur 
og udvikling. Her vil vi arbejde på at tydeliggøre, hvordan vi på Trunderup friskole og børnehave 
gør tingene, så vi kan vise, hvilken god institution vi er. Til efteråret taget vi fat på samme øvelse - 
blot med børnehaven og SFO’en i centrum. 
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Vi vil bl.a. arbejde med synliggørelse og kommunikation af elevernes skolearbejde og læring, 
således vi som forældre og interesserede i lokalområdet kan se, hvad elever på Trunderup friskole 
arbejder med og lærer. Her vil vi bl.a. tale om tilgangen til lektier, fokus på særlige 
undervisningsformer som fx morgensang med oplæg, forårskoncert, Lucia-optog, lejrskole mm. 
  

Orientering fra børnehaven: 
  

Ekstra tøj i garderoben: 
  
Vejret er uforudsigeligt! Nogle dage er det lunt, andre dage hundekoldt og vådt. Derfor er det vigtigt 
at I - kære forældre, husker at fylde op med tøj på pladserne.  
  
Det er vigtigt der er ekstra skiftetøj - så jeres barn kan få tørt på, hvis det andet bliver vådt. 
Det er vigtigt der er godt overtøj - gerne både termo, regntøj og/eller flyverdragt. 
Det er vigtigt der er godt fodtøj - gerne både sko og gummi/vinterstøvler. 
 

Personalesituation i Børnehave & SFO: 
  
Vi er i gang med at finde en til, at tage Jettes børnetimer. I øjeblikket arbejder vi med en midlertidig 
løsning - formentlig en som løber frem til sommerferien. En som kan tage børnetimer og indgå i 
teamet omkring Før Skole. 
Det giver os ro til at finde den helt rigtige til, at overtage Jettes stilling. 
  

Orientering fra friskolen: 

  

Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at har man eller sit barn gentagne ondt i halsen, er det en god 

idé at blive tjekket hos sin læge, da både skole og børnehave har været meget ramt af sygdom og 

halsbetændelse, hvor der har været tale om en ”rask” smittebærer… det er noget lumsk noget og 

hvis det ikke bliver opdaget, bliver det ved i det uendelige.  

Fredag d. 15.3 har vi trivselsdag på skolen og så sker der ting og sager! Vi udvider morgensang 
med lidt socialt samvær i salen. I klasserne vil vi bruge tid på at tale om trivsel; hvordan kan vi 
sammen gøre vores skole til et endnu bedre sted at være og lære? 
  
I 1. frikvarter arrangerer 5.-6. kl. forskellige lege for resten af skolen.   
I 2. frikvarter står elevrådet for en madbod hvor eleverne kan købe en pizzasnegl eller et pølsehorn 
til 5 kr. stk., overskuddet går til elevrådskassen. 
  

 _____________________________________________________________________________________ 

Klubaften onsdag d. 13. marts. Fra styregruppen Susanne 

______________________________________________________________________________  

 



Rengøringshold fredag d. 8. marts  2019 

  

Hold 7: 

  

Niels Boe (Astrid 9.) 

  

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

  

Rengøringshold fredag d. 15. marts  2019 

  

Hold 8: 

  

Lise (Agnes 8.) 

  

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

  

Rengøringshold fredag d. 22. marts  2019 

  

Hold 9: 

  

Tine (Emma 9.) 

  

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

  

Rengøringshold fredag d. 29. marts  2019 

  

Hold 1: 

  

Susanne Hessellund 
(Jenny 7.) 

  

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

  

Rengøringshold fredag d. 5. april  2019 

  

Hold 2: 

  

Janne Weller (Ea 4.) 

  

Olivia 2., Serena 9., Lina 9., Emma Silja 7., Christian 3., Sebastian 

BH 

  

Med venlig hilsen Trunderup Friskole & Børnehave 

 
 
Henrik W Damm 
 
Skoleleder 
Trunderup Friskole & Børnehave 



 


