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Nyhedsbrev uge 25, 2019 
 
Kalender 

  

Klasselæreruge 
Sommerfest 27. juni 
Sidste skoledag 28. juni 

 
Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender 
_________________________________________________________________________ 
 
Orientering fra friskolen 
 
I næste uge er det klasselæreruge, så undervisningen ligger fra 08.00 til 12.10 med mindre lærerne har 
skrevet andet i ugebrevet til de forskellige klasser. 
 
På fredag er det sidste skoledag, så vi vil bede jer huske at tage alle ting med hjem til ferien. 
På torsdag har vi sommerfest. I kan se opslaget på Facebook her. 
 
Så har vi den glæde at kunne skrive, at Lone er nedkommet med en lille pige fredag d. 14. juni. Både 
mor og barn har det godt. Vi har sendt lykønskninger og en lille gave. 
 
Vi har lagt skemaerne for næste år, som vil blive givet til eleverne i næste uge og delt med jer fra 
klasselærerne, som vil skrive rundt til jer inden skoleåret slutter. 
 
Vores 9. klasser har haft deres sidste eksamener i mundtlig engelsk og naturfag. Censor i den sidste 
eksamen sluttede med at sige, at han synes, det havde været nogle velforberedte, motiverede og 
selvstændige unge mennesker, der var meget venlige og nemme at tale med. Det er vi meget glade for 
at høre. Vores snit i de to prøver blev på hhv. 7,1 og 5,4 (8,4 og 7,8 omregnet til gammel skala). Vi er 
også meget glade for, at alle har bestået alle deres eksamener. 
 
Vi vil også minde om, at Juli måned ikke længere er betalingsfri.  
 
Vi har desværre også nogle elever, som ikke længere skal gå på skolen efter dette skoleår, som vi 
gerne vil sige farvel og held og lykke til. 
Mads (2. kl.) og Majbrit (6. kl.) skal fra næste år gå på Ebberup Skole. Lucas (2. kl.) skal fra næste år 
gå på Ryslinge Friskole. Vi siger tak for denne gang og ønsker held og lykke fremover. 

http://www.trundfri.dk/
http://www.trundfri.dk/?page_id=498
http://www.trundfri.dk/?page_id=498
https://www.facebook.com/events/339327053399277/


 
Vi har ansat Nicolai Christensen som lærer. Han skal være matematik- og naturfagslærer i 5.-6. og 
7.-9. klasse. Nicolai har været ansat i et vikariat de sidste 4 måneder og kender børnene godt, så vi 
glæder os over at kunne fortsætte samarbejdet til næste år. 
 
Så har vi ansat en ny børnehave- og SFO-leder, Gitte Reimer. Gitte bor i Odense og kommer fra en 
SFO-lederstilling på Broby Friskole. Hun 55 år og uddannet pædagog med en lang ledelseserfaring. 
Gitte er et udpræget friskolemenneske, som vi glæder os til at lære at kende. Gitte starter 1. august. 
 
Martin Thomassen (Elias 2. kl) og Henning Nielsen har planlagt et LAN-party for alle interesserede d. 
5.-6. august. I kan læse mere om det i dette link, hvor der også står om tilmelding. 
___________________________________________________________________ 
 

Orientering fra børnehaven 
Nyt fra børnehaven, førskole og SFO 
 
Vi har ansat en ny børnehave- og SFO-leder, Gitte Reimer. Gitte bor i Odense og kommer fra en 
SFO-lederstilling på Broby Friskole. Hun 55 år og uddannet pædagog med en lang ledelseserfaring. 
Gitte er et udpræget friskolemenneske, som vi glæder os til at lære at kende. Gitte starter 1. august. 
 
I må meget gerne tjekke op på børnenes garderobe, om der er skiftetøj, regntøj og støvler, da den 
danske sommer er lidt utilregnelig, så de har med til de kolde/våde dage og de varme dage med høj 
sol. 
 
Vi opfordrer til, at alle bliver smurt med solcreme hjemmefra. 
 
Førskole har fået skrevet det sidste kapitel på deres lille bog, hvor alle har været med til at bestemme 
et kapitel hver. 
 
På torsdag d. 27. juni holder vi sommerfest med skolen, hvor førskolen forhåbentligt bliver omtryllet 
til skolebørn. 
 
Der ligger seddel i førskolebørnenes tasker omkring skolemælk til det nye skoleår. 
 
Når I går på ferie, bedes I venligst tømme garderoben (lad kurven stå) og tørre den af.  
Tak for hjælpen og god sommer! 
 
Hilsen personalet i børnehaven / førskole / SFO 
 
___________________________________________________________________ 
  
 
Orientering fra bestyrelsen 

 

https://drive.google.com/open?id=1aiaVEIjZQjI6qQy6A8Rao5VP0H5r6KFX


Bestyrelsen holdt fællesmøde onsdag d. 19. med personalet og efterfølgende bestyrelsesmøde. 
 
Fællesmødet var en evaluering af den foregående måned med fokus på ledelsesskiftet.  
Der var bred enighed om, at det gik bedre, og ændringen havde gjort, at der igen var godt humør og 
stabilt fremmøde. 
 
Ved bestyrelsesmødet konstituerede bestyrelsen sig på ny på følgende måde: 
 
Formand: Janne Weller  
Næstformand: Troels Hedal 
Kasserer: Jacob Hessellund 
Sekretær: Maja Stilhøj Jensen 
Medlem: Lotte Moestrup 
Medlem: Anette Madsen 
Medlem: Birgitte Rosenberg 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Trunderup Friskole & Børnehave 
 
 
Rengøringshold fredag d. 21. juni  2019 

  
Hold 
3: 

Mette Munnecke 
(Oscar 7.) 

 Julie 8., Emma 9., Noa 6., (Oscar 7.), Sofia 2., Marius 
BH. 

 

 
Rengøringshold fredag d. 28. juni  2019 

  
Hold 
1: 

Anette Madsen 
(Mette 2.) 

August 4., Ann-Louise 7., Anders 9., Valdemar 6., Lucas 
2., Alfred BH. 
 
 

 


