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Nyhedsbrev uge 45, 2019 
 
Kalender 

  

9.-10. november - Novemberudstilling  
Uge 43-47 - Go Cook-dage 
Uge 43-47 - skole/hjem-samtaler 

 
Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra friskolen 
 
Alt er godt! kunne godt gå hen og blive en “skole-plage”. Spil-dansk ugen var dejlig. Vi sang 
gode sange så godt, at selv sangskriverne fik øjnene op for det. Mere af det, tak. Vi er meget 
stolte. 
 
Nu har vi så næste mulighed for at markere os. Vi afholder for 24. gang Novemberudstilling i 
weekenden. Alle skal være velkomne fra kl. 13. på lørdag. Nærmere information kan findes 
her. 
 
Så vil vi gerne sige tak for den store deltagelse til vores Åben Skole-arrangement. Vi er altid 
glade for at kunne vise vores skole frem. Vi ville dog gerne også kunne vise den frem for 
mange flere, så vi vil meget gerne have jer alle til at fortælle meget mere om os, der hvor I 
kommer. 
Det blev til græskarsuppe lavet af forældre, instrueret af elever fra 5.-6. klasse. Der var 
spillebule i 1.-2. klasse og manga-tegning i 3.-4. samt sænke slagskibe med ligninger i 7.-9. 
klasse.  
 
Vi skrev i sidste uge, at opkrævninger til skolekreds var sendt rundt. Det er ikke sket endnu, 
men er på vej. 
 
_________________________________________________________________________ 
 

Orientering fra børnehaven 

http://www.trundfri.dk/
https://novemberudstilling.dk/
http://www.trundfri.dk/?page_id=498
http://www.trundfri.dk/?page_id=498
https://www.instagram.com/p/B4Xe7MMhywM/
https://novemberudstilling.dk/


Nyt fra børnehaven og SFO 

I december plejer vi i børnehaven at trække nissegaver, som hvert barn medbringer. Max. 25 
kr. pr. gave. Gerne en ting til begge køn. 

Vi prøver det samme i SFO, så alle børn medbringer 1 gave svarende til barnets alder og køn, 
skriv gerne på pakken. 

- Vi søger knapper! 

Vi har pædagogisk dag d. 13. december, hvor vi har dækket dagen ind med vikar. Da det er 
en vikar-dag ville det være fint, hvis dagen kunne blive legeaftaledag eller bedsteforældredag 
eller lignende. I så fald vil vi gerne vide besked fra jer. 

Hilsen personalet i børnehaven / førskole / SFO 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra bestyrelsen 

Vores stilling som skoleleder er nu besat. 
Stillingen som skoleleder har været slået op hele oktober og endte med ansættelsessamtaler i 
går, mandag d. 4/11. 
Vi havde på det tidspunkt modtaget 16 ansøgninger, og 4 blev udvalgt til samtale, herunder 
Henning. 
Ansættelsesudvalget, bestående af personalerepræsentanter og bestyrelsen, har i hele 
processen været meget enige - og det var vi også efter samtalerne. 
Henning Lykke Nielsen var helt klart den kandidat som passer allerbedst til vores skole - 
Tillykke til Henning, som nu ikke længere er midlertidigt indsat skoleleder, men VORES 
skoleleder. 
 
Næste bestyrelsesmøde d. 18. November 
___________________________________________________________________ 
 
Klubaften onsdag d. 13. november (Didde) 
___________________________________________________________________ 
 
Rengøringshold fredag d. 15. november  2019 

  
Hold 
1: 

 
Susanne (Jenny 8.) 

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

 
Rengøringshold fredag d. 22. november  2019 



  
Hold 
2: 

 

Janne Weller (Ea 5.) 

 

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

 
Rengøringshold fredag d. 29. november  2019 

  
Hold 
3: 

 

Mette (Oscar M. 8.) 

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

 
Med venlig hilsen 
Trunderup Friskole & Børnehave 
 
 
 
 
 
 
 
 


