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Nyhedsbrev uge 39, 2019 
 
Kalender 

  

Uge 40 - naturfagsuge 7.-9. kl. 
Uge 41 - emneuge 
3. oktober - indskrivning til bh.kl. 
4. oktober - skolekreds - morgensang og kaffe m./brød 
5.-6. oktober - arbejdsweekend 
10. oktober - skolefoto - fællesbilleder 
12. oktober - skolernes motionsdag 

 
Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra friskolen 
 
Vi mangler et rigtig flot og opdateret skolebillede af alle elever, så vi får Lars fra Stjernefoto 
til at komme forbi d. 10. oktober og tage et fællesbillede. Han tager også gruppebilleder af 
klasserne. Elevbilleder bliver ikke i år. Vi håber, I skriver datoen i kalenderen, så alle er i 
skole den dag. 
 
Den 12. oktober tager alle fra skole og børnehave til Lykkesholm Slot ved Gislev for at løbe 
til skolernes motionsdag. Vi vil meget gerne invitere alle jer med til løbet. Vi starter fælles 
her kl. 8 og cykler eller bliver kørt i bus derud, hvorefter vi løber og er tilbage her igen til kl. 
12.10. Detaljeret plan vil følge i næste uge. 
 
Så har vi fået tilbudt en tipi, som vi må hente gratis, og det vil vi gerne. Men rafterne er 9 
meter lange, så vi vil gerne høre fra en af jer, hvis I kan være behjælpelige med at 
transportere dem fra Årslev og hertil. Der er 18 stk og teltdug. I kan ringe til Henning på 
40681553. 
 
Vi har opsagt vores rengøringsselskab og ansat en rengøringsassistent, Maria, som starter på 
tirsdag d. 1. oktober. Hun vil foreløbig gøre skoledelen rent, men selskabet fortsætter med 
børnehave og SFO frem til opsigelsesdatoen, som er 25.2.2020. 

http://www.trundfri.dk/
http://www.trundfri.dk/?page_id=498
http://www.trundfri.dk/?page_id=498


 
I næste uge er Nina på ferie, så Thomas Eriksen vil være vikar for Nina hele ugen. 
 
_________________________________________________________________________ 
 

Orientering fra børnehaven 

Nyt fra børnehaven og SFO 
 
Forældrerådet vil gerne sige tak for fremmødet til fællesspisningen. Vi havde en rigtig 
hyggelig middag, hvor børnene fik leget, og vi fik snakket på kryds og tværs. Vi gentager 
successen på et senere tidspunkt. 
 
Husk indskrivning 3. oktober og arbejdsweekend 5.-6. oktober. 
 
Vi vil gerne invitere til forældrekaffe for forældre til børn i SFO torsdag d. 10. oktober i 
tidsrummet mellem 14.30 og 16.00. 
 
Torsdag d. 10. oktober har vi fotografering i børnehaven kl. 08.15. 
 
Månedsplanen i SFO for oktober er vedhæftet. 
 
På mandag starter Neville Shipman i 4-ugers praktik i børnehaven. Neville er 57 og 
oprindeligt englænder, men har boet i Danmark i mange år. Han er uddannet pædagog og bor 
i Faaborg. 
 
Vi vil gerne bede jer om at se efter derhjemme, om I har noget af følgende, som vi må få til 
nogle af vores aktiviteter:’ 

- orange garnrester 
- stearinlysrester i alverdens farver 
- små udstiksforme, gerne i metal 

 
Den 29.11. kl. 9-12 er der bedsteforældredag. Nærmere information vil følge, men nu kan I 
bede jeres forældre sætte kryds i dagen, så de kan komme. 
 
Den 25. oktober lukker børnehaven kl. 13, fordi alt personalet i skolen og børnehaven skal på 
kursus. Der vil derfor ikke være pasning længere end til kl. 13. 
 
Hilsen personalet i børnehaven / førskole / SFO 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra bestyrelsen 



 

Der har været en smule forvirring omkring arbejdsopgaverne til arbejdsweekenden i næste 
weekend den 5-6. oktober. 

Alle vedligeholdelseskoordinatorerne/forældreråd er nu blevet informeret omkring 
opgaverne.  

Hvis der fortsat skulle være forvirring eller spørgsmål til dette, er I velkomne til at rette 
henvendelse til vedligeholdelsesudvalget.  

Opgaverne er også vedhæftede som separat skrivelse til nyhedsbrevet. 

 

Vi glæder os til at se Jer til nogle hyggelige og arbejdsomme timer.  

 

Med venlig hilsen vedligeholdelsesudvalget 

Jacob, Troels, Anette og Maja 
 
 
Næste bestyrelsesmøde d. 21. Oktober 
___________________________________________________________________ 
 
Klubaften onsdag d. 2. oktober 
 
___________________________________________________________________ 
 
Rengøringshold fredag d. 4. oktober  2019 

  
Hold 
4: 

 

Anette (Mette 3.) 

 

August 5., Ann-Louise 8., Alfred 1., Lasse., Anton 7., 
Laura 2. 

 
Rengøringshold fredag d. 11. oktober  2019 

  
Hold 
5: 

 

Karina (Kristian 9.) 

 
Clara 5., Petra 7., Nicklas 6., Carl Theodor 2., Amalie 
bh.kl. 

 
Rengøringshold fredag d. 25. oktober  2019 

  
Hold 
3: 

 
Niels (Aksel 7.) 

 
Jonas 4., Andreas 5., Alba 3., Sejr 5.,Nor Star bh.kl. 



 
 
Med venlig hilsen 
Trunderup Friskole & Børnehave 
 
 
 


