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Nyhedsbrev uge 40, 2019 
 
Kalender 

  

Uge 41 - emneuge - alle har fri 12.10 
5.-6. oktober - arbejdsweekend 
10. oktober - skolefoto - fællesbilleder 
10. oktober - forældrekaffe for SFO-forældre 14.30-16.00 
12. oktober - skolernes motionsdag (også bhv.) - alle er velkomne 

 
Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra friskolen 
 
Næste uge er klasselæreruge, så børnene er kun i skole til kl. 12.10 hver dag. På fredag har vi 
traditionen tro motionsdag til Lykkesholm. 
Eleverne fra 5.-9. klasse skal af sted på cykel, så I skal sørge for at alles cykler er klar til på 
fredag. 
 
Så har vi tidligere skrevet ud angående morgensang, og hvorvidt man skal sidde med sin 
morgensangsmakker eller må sidde hos sine forældre. 
Vi vil gerne have det sådan, at man oftest sidder hos sin morgensangsmakker, så man kun ved 
særlige lejligheder sidder hos sine forældre. Der er nogle forældre, der sjældent er her, hvilket 
så gør det til noget særligt, mens andre ofte er her.  
Vi vil gerne undgå uretfærdigheder og kede af det børn, så vi vil bede jer følge intentionen og 
opfordringen i denne besked. Hvis I oplever, at vi skal lave særlige aftaler, så er I altid 
velkomne til at kontakte os. Vi forventer ikke at kunne være retfærdige over for alle, hvis vi 
kun har én regel, så derfor denne formulering. 
_________________________________________________________________________ 
 

Orientering fra børnehaven 

Nyt fra børnehaven og SFO 
 

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


På fredag deltager vi i skolernes motionsdag, så alle børn skal være her senest kl. 8. 
 
Husk at tjekke skiftetøj i garderoben. 
 
Vi vil stadig gerne efterlyse: 
 

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

 
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. 
 
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. 12.30, fordi alt personalet i skolen og børnehaven skal 
på kursus. Der vil derfor ikke være pasning længere end til kl. 12.30. 
 
Hilsen personalet i børnehaven / førskole / SFO 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra bestyrelsen 

Husk arbejdsweekend i denne weekend! 
 
Skolelederstillingen er, som drøftet i foråret, blevet slået op d. 1. oktober med ansøgningsfrist 
til d. 31.okt. 
Hennings kontrakt er blevet forlænget til d. 1. januar 2020 for at tilgodese tidsplanen i 
forbindelse med en eventuelt ny ansættelse. 
Henning har søgt stillingen.  Og der er nedsat et ansættelsesudvalg, som er et samarbejde 
mellem bestyrelsen og skolens personale. 
 
Næste bestyrelsesmøde d. 21. Oktober 
___________________________________________________________________ 
 
Klubaften onsdag d. 9. oktober 
___________________________________________________________________ 
 
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 
6: 

 
Niels (Aksel 7.) 

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

 
Rengøringshold fredag d. 1.november  2019 

  
Hold 
7: 

 

Lise (Agnes 9.) 

 

Mathilde 9., Liva 5., William 2., Silas 4., Mira bh.kl. 

 
Med venlig hilsen 
Trunderup Friskole & Børnehave 
 
 
 
 


