
TRUNDERUP FRISKOLE OG BØRNEHAVE 

* Trunderup Gade 5 * 5772  Kværndrup * * www.trundfri.dk * 

Tlf. Friskolen 622 722 59     e-mail: kontoret@trundfri.dk 

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

Nyhedsbrev uge 15, 2019 
 

Kalender: 

 

·         Friskolen holder Påskeferie fra fredag d. 12 april 
 

·         Foredrag om kvantemekanik 30/4 kl 19 
 

Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender 
 

Kære forældre i børnehave & friskole, kære skolekreds. 
 

Orientering fra bestyrelsen: 

 
Arbejdsweekend den 4. og 5. maj 2019. 
Sæt kryds i kalenderen til et par hyggelige dage. Nærmere info om arbejdsopgaverne 
kommer senere. 
 

Tak for den flotte opbakning til dette års Forårskoncert og fællesspisning. Hvor er det dog 
skønt, når hele skolen summer af forventning, smil og snak. Og tak til 7.klasse for dejlig 
mad. 
vi håber på, at der vil være lige så stor tilslutning til næste års generalforsamling :-) 
Til orientering kan vi oplyse, at der var genvalg af Jacob Hessellund, Maja Stihøj Jensen 
og Janne Weller. Følgende blev valgt som suppleanter: Birgitte Rosenberg og Gitte Boe. 
Bestyrelsen konstituerer sig ved næste bestyrelsesmøde, der finder sted søndag, den 28. 
april 2019 kl. 13:00 
 

Orientering fra børnehaven: 
 

Mange holder påskeferie i Børnehaven og SFO, vi vil gerne have at I tømmer garderober 
og tjekke op om der mangler skiftetøj eller andet til I kommer tilbage igen. 
Rigtig god weekend og påskeferie.   
 

 

Orientering fra friskolen: 
 

Vi har i ugens løb desværre haft en episode i børnehaven, hvor et barn - af en vikar - er 
blevet rusket og råbt ind hovedet. 

https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.trundfri.dk%2F&data=02%7C01%7C%7C73de33c5573a498a9eec08d6ca537ab5%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636918857219654963&sdata=e9oPLgFGvm6OiEm%2BHyyoOvlB8BfVX262zTgbN%2BGr4NA%3D&reserved=0
mailto:kontoret@trundfri.dk
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.trundfri.dk%2F%3Fpage_id%3D498&data=02%7C01%7C%7C093f9964ef274b74f24f08d6bf40a1c5%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636906681672154204&sdata=H0vXwdWL7jWMGwSws%2FiwDicS5nkzns70gCk%2FpLuwEXk%3D&reserved=0


Dette tolererer vi selvfølgelig ikke, så derfor indkaldte Henrik vikaren til en samtale 
vedrørende episoden. 
Det er vigtigt for os at understrege, at vi ikke accepterer denne adfærd blandt vores 
personale. 
Vi har på baggrund af ovenstående episode afbrudt samarbejdet med den pågældende 
vikar. 
 

________________________________________________________________________ 

Klubaften onsdag d. 24. april. Fra styregruppen  
_________________________________________________________________________ 
  
  
Rengøringshold fredag d. 12. april  2019 

Hold 
3: 

Mette Munnecke (Oscar 
7.) 

Stefan 5., Julie 8., Emma 9., Noa 6., Sofia 2., Marius 
Bh.kl. 

Rengøringshold fredag d. 26. april  2019 

Hold 
4: 

Anette Madsen (Mette 
2.) 

August 4., Ann-Louise 7., Anders 9., Lucas 2., Alfred 
Bh.kl. 

Rengøringshold fredag d. 3. maj  2019 

Hold 5:  

Maja Stihøj Jensen (Silas 3.) 

Ida 9., Camilla 8., Magni 5., Elias 2. Laura 1 

Med venlig hilsen Trunderup Friskole & Børnehave 
 

 

Med venlig hilsen 

 

Trunderup Friskole og Børnehave 

 

Line Rødtnes 

Sekretær 

 


