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Nyhedsbrev uge 33, 2020 
 
Kalender 

  

Uge 34-35 - forældremøder 
Uge 37 - lejrskole mandag-fredag 
 

Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra friskolen 
 
Sikke en dejlig første skoleuge, vi har haft. Ungerne har virkelig været klar til en god, spændende og 
lang skoleuge. 
Vi har også nydt godt af det gode vejr hele ugen og især i dag til Trunderupdagen. Det var også 
dejligt at se så mange fremmødte, og at I tog godt imod de nødvendige corona-restriktioner. 
 
Det var dejligt at høre fra mange forældre, at børnenes poster var sjove og lærerige og mere 
skolerelaterede end tidligere år. Også dejligt at se så mange forældre, der går hele vejen og giver sig 
fuldt ud for at vinde en af de meget eftertragtede medaljer. Det er noget, vi meget gerne vil se afspejle 
sig i jeres børns tilgang til skolearbejdet. 
 
Og nok er det sagt lidt humoristisk, men det vil være et emne, som jeg ønsker at have fokus på, når jeg 
taler med jer om tilgangen til at gå i skole på Trunderup Friskole. Jeg ønsker, at vi får mere fokus på 
at gøre sig umage, både noget vi som personale har fokus på, men børnene selv. Alle kan gøre sig 
umage, og det er noget, som jeg kommer til at fokusere på og uddybe mere ved mange lejligheder 
fremover, bl.a. ved de kommende forældremøder. 
 
Jeg sagde, inden vi startede Trunderupdagen, at vi i år har fokus på litteratur, Litteraturens År. Det 
håber jeg, at I oplevede ved posterne. Det er et fokusområde, som til dels har fokus på læsningen, men 
også fokus på at lære at læse for lysten og oplevelsens skyld. Vi vil komme til at have en del 
forskellige tiltag i løbet af året i klasserne, som skal tilgodese dette fokus. Det vil I høre nærmere om 
til forældremøderne. 
 
På torsdag kommer et filmhold forbi skolen og børnehaven for at optage nogle klip til en 
bosætningsfilm, en slags reklame for Kværndrup og omegn. Det er Kværndrup Lokalråd, som har 
taget initiativ til filmen, og jeg har deltaget i processen, så vi kan sikre, at Trunderup Friskole og 

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


Børnehave er repræsenteret. Vi håber, filmen bliver en succes, så endnu flere kan blive 
opmærksomme på vores dejlige skole og børnehave. 
 
Vedhæftet mailen finder I en telefonliste over alle skolebørn. 
_________________________________________________________________________ 
 

Orientering fra børnehaven og SFO 
Nyt fra børnehaven og SFO 
 
Det går over al forventning med de nye grupper. Børnene trives og det er dejligt at kunne sætte navn 
på de primære voksne, og samtidig kan vi også være tilfredse med, at vi nu er 6 voksne på arbejde til 
35 børn. Det er en god normering. 
 
Vi har konstateret lus i børnehaven. I skal huske at kæmme jeres barn, så vi kan komme dem til livs 
så hurtigt som muligt. 
 
Så skal vi sige velkommen til Rikke, som skal være her fast i minimum de næste 6 uger. Hun er 
allerede startet rigtig godt, og vi glæder os meget til samarbejdet. 
Rikke skulle have haft nogle faste timer og været tilkaldevikar ved siden af, men har fået fuld tid. Det 
er desværre på det triste grundlag, at Tanja har sygemeldt sig foreløbig frem til uge 39. Rikke træder 
ind i stedet for Tanja i den gruppe. Vi ønsker Tanja god bedring. 
 
På torsdag kommer et filmhold forbi skolen og børnehaven for at optage nogle klip til en 
bosætningsfilm, en slags reklame for Kværndrup og omegn. Det er Kværndrup Lokalråd, som har 
taget initiativ til filmen, og jeg har deltaget i processen, så vi kan sikre, at Trunderup Friskole og 
Børnehave er repræsenteret. Vi håber, filmen bliver en succes, så endnu flere kan blive 
opmærksomme på vores dejlige skole og børnehave. 
 
Husk fortsat at smøre jeres børn ind i solcreme, før I afleverer om morgenen. 
 
Hilsen personalet i børnehaven / førskole / SFO 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra bestyrelsen 

 
Vi siger tak for fremmødet til generalforsamlingen. Det var dejligt at se så mange, især nye ansigter. 
Det var dejligt, at så mange var spørgelystne og engagerede, også i forhold til valgene til bestyrelsen, 
hvor der var mange kandidater at vælge imellem. Vi siger tak til Gunnar Bundgaard for at dirigere os 
igennem generalforsamlingen. 
 
Følgende blev valgt til bestyrelsen: 
Troels Hedal Jensen, forældrekreds, William 3. kl. & Emma bh.kl. 
Birgitte Rosenberg, skolekreds, Karl-Emil 6. kl. & Sofie-Amalie 4. kl. 
Anette Madsen, skolekreds, Mette 4.kl. 
Katja Lorenzen, skolekreds, Aya bh.kl. 



 
Suppleanter: 
1. Gitte Arbjørn Schrøder, Storm bhv. 
2. René Heiden Nissen, Elias bhv. 
 
Siddende bestyrelsesmedlemmer: 
Janne Weller Knudsen, Ea 6. kl. & Max 5. kl. 
Maja Stilhøj Jensen, Silas 5. kl. & Sofia 1. kl. 
Jacob Hessellund, Mille 6. kl. & Jenny 9. kl. 
 
Der vil være konstituerende bestyrelsesmøde søndag d. 23.8., hvorefter møderækken vil blive fastlagt. 
___________________________________________________________________ 
 
Klubaften 19.8. : Lærke  
___________________________________________________________________ 
 
Rengøringshold fredag d. 21.august  2020 

  
Hold 
2: 

 

Janne Weller (Ea 6.) 

 

Stine 9., Sejr 6., Silas 5., Elias 4., Izabella 3., Amalie 1. 

 
Rengøringshold fredag d. 28. august 2020 

  
Hold 
3: 

 

Mette Munnecke 
Oscar 9.) 

 
Oscar J. 9., Petra 8., August 6., Olivia 4., Laura 3., Marius 
2., Charlie 1. 

 
Rengøringshold fredag d. 4. september 2020 

  
Hold 
3: 

 

Anette Madsen (Mette 
4.) 

 
Ann-Louise 9., Nicklas 7., Cabrina 7., Clara 6., William 
4., Emma 4., Mira 1. 

 
Med venlig hilsen 
Trunderup Friskole & Børnehave 
 
 
 
 
 


