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- 1. forventede skoledag på skolen efter nødundervisning kl. 08.00

Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender

_________________________________________________________________________

Orientering fra friskolen
Vi håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år, så godt som man kan under de nuværende
omstændigheder. Vi herfra vil gerne rose jer alle for at have taget godt imod den trælse nyhed
om nødundervisning og vores opstart på denne. Vi arbejder fortsat hårdt på at få tilgodeset
jer alle, så jeres børn får den bedst mulige undervisning derhjemme.
Vi har i denne uge haft alle børn på skærmen på Zoom sammen i klasserne med deres
lærere. Det har været en god oplevelse og en succes, men kan desværre ikke erstatte den
daglige undervisning. Det er dog en brugbar støtte, og børnene har stor glæde af at kunne
være sammen gennem skærmen.
Vi forventer at fortsætte i næste uge, som vi er startet i denne uge. De klasser, der har skullet
hente fysiske materiale på skolen, har fået gjort det. Vi forventer, at vi stadig vil lade fysiske
materialer fylde meget hos de yngste elever. Det kan dog være svært lige at ramme niveauet
og mængden, så derfor er det meget vigtig for os, hvis I sørger for at melde tilbage, om
tingene skal være anderledes, om jeres børn skal have flere eller færre, sværere eller lettere
opgaver.
Vi vil naturligvis holde os opdaterede på informationerne omkring den fortsatte nedlukning.
Vi har i første omgang fået stillet i udsigt, at den skal vare frem til og med 17.1. Det er vores
vurdering, at vi ikke kan forvente, at skolen åbner igen d. 18.1., slet ikke for de ældste elever.
Hvis I ved, at det kommer til at skabe nogle vanskeligheder i jeres hverdag, så vil vi meget
gerne høre fra jer i så god tid som muligt, så vi kan være behjælpelige med nødpasning med
mere.
________________________________________________________________________

Orientering fra børnehaven og SFO

Nyt fra børnehaven og SFO
Efter en træls for tidlig nedlukning af børnehaven og SFO før jul, er det dejligt at kunne åbne
op igen og fortælle, at vi er coronafri blandt børn, forældre og personale lige nu.
Vi har haft en dejlig uge udenfor, hvor den har stået på sne de seneste dage. Det er så dejligt
og sjovt at se, når ungerne får lov til at lege så meget udenfor, som de har gjort. Måske har I
kunnet mærke trætheden hjemme efter en lang dag ude i sneen.
Den våde sne har også betydet et behov for handsker, og endda gerne flere par pr. barn. Vi
har i øjeblikket cirka 75 par, hvor der i rigtig mange ikke er navn. Handsker er desværre ikke
så forskellige altid, så det vil være en rigtig stor hjælp, hvis I vil sætte/skrive navn i alle
handsker.
Vi vil ligeledes gerne appellere til, at I gør det så nemt for jeres børn som muligt, at klare
udpakning af madkassen. Ingen plast omkring hver enkelt mad, da børnene ikke selv kan få
det af. Åbn ostehaps o.l. på forhånd, hvis dit barn ikke selv kan åbne dem. Dette skal I gøre,
for at vi ikke skal have fingrene i mange madpakker af hensyn til risikoen for corona.
Sidst men ikke mindst: HUSK indesko. Børnene får desværre ofte meget våde strømper, når
de ikke har indesko på i det her sjapvejr.
Hilsen personalet i børnehaven og SFO
_________________________________________________________________________

Orientering fra bestyrelsen
Nytårshilsen fra bestyrelsen
Først og fremmest tak til alle jer forældre som har valgt Trunderup Friskole og Børnehave til
jeres børn – og tak for jeres hjælp og bidrag i løbet af 2020 med det, som vi trods alt har
kunnet gennemføre på trods af corona.
Tak til hele skolens personale for en kæmpe indsats med at sørge for gode rammer og indhold
i hverdagen under disse sære omstændigheder.
Vi håber på, at 2021 kommer til at forløbe på mere normal vis, så vi kan få lov at gøre mere
af det, som vi er bedst til, nemlig at skabe god trivsel for både børn og voksne.
Både Henning og Gitte har vist, at de er de helt rigtige ledere til vores skole og børnehave
med deres store engagement, ideer og vilje til at gøre stedet endnu bedre.
Vi har på trods alle de forhindringer, som er blevet os pålagt, haft rigtig god fremgang i
børnetallet – og det kan mærkes bl.a. i det nye budget, som ser fint ud for 2021 – lidt bedre
end vi havde håbet.

Vores første opgave i det nye år bliver at optimere på den plads, vi har til rådighed og få gang
i vedligeholdelsen igen, nu når det bliver muligt.
Vi vil også gå i gang med en mere langsigtet strategi for skolen, og sammen med personalet
skal vi drøfte, hvor vi skal hen, hvad vi ønsker, og hvad der rent faktisk er muligt! Det skulle
gerne munde ud i en udviklingsplan, som alle kan se sig selv i, hvor vores kerneopgave er i
højsædet, og vi kan bruge som vejledning, når større beslutninger skal træffes.
Vi ser frem til et nyt år sammen med jer og ønsker alle det bedste for 2021
Godt nytår
Bestyrelsen
Næste bestyrelsesmøde 19.1.
___________________________________________________________________
Klubaften: Aflyst indtil andet meldes ud
___________________________________________________________________
Rengøringshold:

Forældrerengøring er aflyst indtil videre.

