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Nyhedsbrev uge 9, 2020 
 
Kalender 

  

Uge 10 - projektopgaveuge 7.-9. klasse 
4. marts - forældremøde forårs-SFO-børn kl. 16.15-17.00 
6. marts - skolekredsmorgensang m. kaffe og brød 
6.-7. marts - pædagogiske dage skolepersonalet - OBS alle fri 12.10. 
10. marts - fyraftensfremlæggelser af projektopgaver 9. klasse 17-19 

 
Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra friskolen 
 
På fredag d. 6. marts tager skolens personale på pædagogisk weekend, hvor vi vil planlægge 
næste skoleår med klasseinddelinger, klasselærere, anderledes uger og meget mere. 
Undervisning slutter derfor 12.10 i skolen. 
Vi vil desuden også starte op på en afklaring af, hvorledes vi bedst muligt synliggør vores 
arbejde med elevernes faglighed. Vi synes selv, at vi tænker og indarbejder faglighed i alle 
dele af vores arbejde med eleverne, men det er ikke altid, at børn og forældre ser det lige så 
tydeligt, som vi gør. Så det er et fokusområde for os. 
Vi er klar over, at faglighed er mange ting. Mange forældre er selv vokset op med og vant til 
at tænke faglighed som læse, skrive og regne, men faglighed i dag er meget mere kompleks. 
Vi ønsker at stå ved, at vi har vores vej til målet, som vi mener er den rigtige. Den vil vi 
meget gerne dele med jer, hvilket I vil høre nærmere om, når vi har fået arbejdet med det. 
 
I næste uge kan I komme tirsdag og torsdag til morgensang og se kortfilm produceret af 
5.-6. klasse, som de skal deltage med i edit24-konkurrencen. Vi glæder os meget til at se og 
vise dem. 
På fredag vil vi gerne invitere skolekredsen til morgensang med efterfølgende kaffe og brød. 
 
Afleveringen af børn om morgenen kan nogle gange skabe en del kaos langs vejen, med biler, 
der holder langs træerne ved vejen. Vi vil henstille til, at hvis man skal være på skolen til 

http://www.trundfri.dk/
http://www.trundfri.dk/?page_id=498
http://www.trundfri.dk/?page_id=498
https://edit24.dk/


morgensang eller i længere tid, at man så bruger vores parkeringsplads, så vejen langs 
skolen kan være så farbar som mulig, når alle de cyklende elever møder eller kører hjem. 
 
Ønsker du at være hjælper til Heartland Festivalen og dermed tjene penge til vores skole, 
skal tilmelding ske til Christina Hedal senest den 20. marts på mail 
christinahedal@hotmail.com. Vi gør opmærksom på at tilmeldingen er bindende. 
Yderligere info omkring det at være hjælper er fremsendt i tidligere vedhæftede mail og ellers 
skriv direkte til Christina, hvis I har spørgsmål.  
_________________________________________________________________________ 
 

Orientering fra børnehaven 

Nyt fra børnehaven og SFO 

Torsdag eftermiddag havde vi forældremøde for de børn, som ikke skal i førskole. Det var 
dejligt at se så mange, som havde muligheden for at komme og høre om børnenes hverdag. 

Forældrenene fik til opgave at tegne deres børn og sikke nogle fine tegninger, der kom ud af 
det. Det afstedkom mange gode grin og har været til stor morskab for børnene i dag. Det gav 
også en masse god snak på kryds og tværs. Og nogle oplevede, at det er svært både at tegne 
og lytte samtidig. 

Henning, vores skoleleder var der også, han fortalte om friskolen, og hvorfor man skal vælge 
vores lille skole. 

På onsdag d. 4. marts har vi så forældremøde for de børn, der skal starte i førskole. 

Hvis børnene snakker om en ringeklokke på toilettet, så er den god nok. Vi har sat en 
ringeklokke op, som de kan bruge, når de skal tørres, og vi alle er udenfor. Når vi er ude, kan 
vi desværre ikke høre, når de kalder, og det er ikke altid, det lige var meningen, man skulle 
andet end at tisse. 

Vi oplever af og til, at vi har brug for vikarer akut eller i længere tid. Vi vil derfor gerne høre 
fra jer, om I har kendskab til nogle, som kunne tænke sig at blive tilknyttet som vikar i 
børnehaven og/eller SFO. 

Hilsen personalet i børnehaven & SFO 

_________________________________________________________________________ 
 

Orientering fra bestyrelsen 
 
Trunderup Bylaug er den lokale forening, der har mange forskellige aktiviteter for både 
unge og ældre her i området. Det er oprindelig startet for folk her i byen, men har bredt sig til 



rundt omkring. Der er bl.a. fredagsdans, fastelavn, jul i bålhytten, sankt hans bål og meget 
mere. I kan læse mere om Trunderup Bylaug på Facebook. 
Trunderup Bylaug holder generalforsamling onsdag d. 11. marts kl. 18.00 på friskolen. 
De vil rigtig gerne se flere som kunne tænke sig at deltage og være med i bestyrelsen i 
Bylauget og holde aktiviteterne i live. For yderligere information henviser vi til formand 
Hans Madsen på telefon 21709385. 
 
Trunderup Friskole og Børnehave holder generalforsamling tirsdag d. 21. april med 
foregående forårskoncert af vores elever samt fællesspisning. 
Vi vil i år gerne slå et slag for, at flere forældre deltager i generalforsamlingen end tidligere 
år. Vi vil udsende et program til alle inden for den nærmeste fremtid. 
Vi vil også gerne opfordre til, at man overvejer, om man ønsker at stille op til bestyrelsen 
eller på anden måde kan bidrage til skolens aktiviteter. For yderligere information kan man 
kontakte formand Janne Weller på 20929976.  
 
Bestyrelsen vil gerne bede alle forældre i skolen og børnehaven om at besvare et kort 
spørgeskema i dette link. Vi ønsker så mange som muligt besvarer. Undersøgelsen er et led i 
vores PR-arbejde. 
 
Næste bestyrelsesmøde d. 23. marts 
___________________________________________________________________ 
 
Næste klubaften onsdag d. 4. marts (Sus)  
___________________________________________________________________ 
 
Rengøringshold fredag d. 6. marts 

  
Hold 
6: 

 

Niels (Aksel 7.) 

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

 
Rengøringshold fredag d. 13. marts 

  
Hold 
7: 

 

Lise (Agnes 9.) 

 

Matilde 9., Liva 5., William 2., Silas 4., Mira BH. 

 
Rengøringshold fredag d. 20. marts 

  
Hold 
8: 

 

Tine (Maja 8.) 

 

Karl-Emil 5., Magnus/Mikkel 8., Oscar J 8., Karl 5., 
Victor 2., Ditlev bl.kl. 

https://www.facebook.com/events/2594056510871243/
https://da.surveymonkey.com/r/GVTJ9HM


 
 
 


