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Nyhedsbrev uge 36, 2019 
 
Kalender 

  

13.-15.9. Egeskov Marked 
 
Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra friskolen 
 
Lejrskoleugen er ved at være til ende. For nogle sluttede den i onsdags og for de ældste 
slutter den først i aften, når de kommer hjem fra Amsterdam. 
 
Eleverne har ikke haft deres mobiler med, men det har lærerne, og der er, eller bliver mandag, 
lagt billeder op på Facebook fra turen. Bh.kl. - 1.-2. havde nogle tekniske vanskeligheder, 
men mandag vil der være billeder derfra også. 
 
Det har været en fornøjelse igen at se, hvor meget eleverne får ud af at komme ud sammen 
uden mor og far og opleve lidt af verden. Det giver mod på tilværelsen, sammenhold og nye 
briller at se verden med, noget vi vægter højt hos os. 
 
Sidste weekend var en travl weekend for Trunderup Friskole og Børnehave. Vi stillede stærkt 
op ved oldboys-landskampen trods store sportslige udfordringer, vi stod i baren og hjalp 
KB1919 til deres jubilæumsfest, og vi ryddede op ved Ådalscenen i Gislev efter deres 
musikarrangement. Tusind tak til alle involverede for støtten, som viser dem omkring os, at 
vi på Trunderup Friskole og Børnehave kan og vil. Det giver vi gerne videre til vores børn. 
 
Som nogle af jer sikkert ved, var Gislev Friskole og børnehaven Solstrålen i medierne i 
forbindelse med en tragedie i Gislev, hvor en 5-årig pige mistede livet pga. en e-coli-bakterie 
infektion. Vores tanker går til familien i denne svære stund. 
 
Gislev Friskole har taget den forholdsregel at desinficere hele skolen for at minimere risikoen 
for yderligere smitte. 
Fra Gislev Friskoles leder, Maja Kvist, har vi fået at vide, at embedslægen vurderer, at vi bør 
følge hygiejnehenvisningerne som eneste foranstaltning mod smittefare. 

http://www.trundfri.dk/
http://www.trundfri.dk/?page_id=498
http://www.trundfri.dk/?page_id=498
https://www.facebook.com/trundfri/
https://www.facebook.com/Kv%C3%A6rndrup-Boldklub-1919-220005001344755/
https://www.facebook.com/Aadalscenen/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/infektioner/sygdomme/bakteriesygdomme/vtec/


I samme forbindelse har Faaborg-Midtfyn Kommune henvist til Sundhedsstyrelsens håndbog 
om hygiejne i dagtilbud. Personalet vil i den næste tid være særligt opmærksom på især 
håndhygiejne, som er den største smitterisiko i dagtilbud. 
 
_________________________________________________________________________ 
 

Orientering fra børnehaven 

Nyt fra børnehaven og SFO 
 
Kolonien til Bittenhus er nu overstået, og det blev en bragende succes. Et dejligt sted at være. 
I kan se billeder derfra på Facebook. 
 
I bedes venligst se på opslagstavlerne og tilmelde jeres børn til pasning i efterårsferien, så vi 
kan tilpasse personalebehovet. 
 
Så har vi i børnehaven og SFO sat fokus på at øve os i at tale pænt til hinanden og være gode 
kammerater.  
 
Torsdag d. 3. oktober kl. 16.30 - 17.30 har vi indskrivning til næste års børnehaveklasse. 
Skulle I kende nogen, som påtænker at sende deres barn på Trunderup Friskole, så kan I jo 
spørge dem, om de var klar over det. Invitationer vil snarest muligt blive delt ud i alle 
børnehaver i området. 
 
Hilsen personalet i børnehaven / førskole / SFO 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra bestyrelsen 

 
Næste bestyrelsesmøde d. 23. september. 
___________________________________________________________________ 
 
Klubaften onsdag d. 11. september 
 
___________________________________________________________________ 
 
Rengøringshold fredag d. 13. september  2019 

  
Hold 
1: 

 

Susanne (Jenny 8.) 

 

William 3., Karla 3., Jacob 7., Stine 8., Emilie 5., Izabella 
2. 

 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Hygiejne-dagtilbud/Haandbog-om-hygiejne-2019.ashx?la=da&hash=1E2E53FCE556A09AF5EF798E41160E36FA8E6F6F
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Hygiejne-dagtilbud/Haandbog-om-hygiejne-2019.ashx?la=da&hash=1E2E53FCE556A09AF5EF798E41160E36FA8E6F6F
https://www.facebook.com/trundfri/


Rengøringshold fredag d. 20. september  2019 

  
Hold 
2: 

 

Janne (Ea 5.) 

 
Olivia 3., Tristan 5., Emma Silja 8., Christian 4., 
Sebastian 1., Charlie bh. kl. 

 
 
Rengøringshold fredag d. 27. september  2019 

  
Hold 
3: 

 
Mette (Oscar M. 8.) 

 
Stefan 6., Julie 9., Noa 7., Sofia 3., Marius 1., Elias 3. 

 
Med venlig hilsen 
Trunderup Friskole & Børnehave 


