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Nyhedsbrev uge 34, 2020 
 
Kalender 

  

Uge 35 - forældremøder 
27.8. - informationsmøde for forældrehjælpere til lejrtur 19-20 
Uge 37 - lejrskole mandag-fredag 
 

Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra friskolen 
 
Skoleåret er nu godt i gang, og vi har gennemført første hele uge med almindelig undervisning. 
Klasserne er kommet godt i gang, og vi ser frem til nogle uger med fuld knald på. 
 
Vi har konstateret lus hos nogle af eleverne, så I bedes se efter lus.  
 
Vi er også gået i gang med at forberede eleverne på lejrturen. Jeg har vedhæftet en oversigtsplan, 
som fortæller om turen i overordnede træk, og især om afgangstidspunkter og ankomsttidspunkter 
mandag og fredag. Praktiske oplysninger og pakkeliste vil følge i løbet af næste uge. 
 
Vi har også afholdt de første forældremøder, og der har været rigtig godt fremmøde. Det er dejligt at 
se, at I er der, så vi kan få informeret jer alle grundigt om dette skoleår. 
 
I denne måneds opkrævning fra skolen vil I kunne se, at der er nogle ændrede takster. Det er bl.a. 
skolepengene, som bestyrelsen har vedtaget skal pristalsreguleret årligt med en stigning på ca. 2 %.  
Desuden har vi også ændret betalingen for mad i SFO fra 3 til 5 kroner pr. dag, da prisen ikke 
længere svarede til, hvad vi har af udgifter. Det er fra 60 til 100 kr. om måneden. Det dækker 
eftermiddagsmaden og morgenmad, for dem der bruger det. 
Endelig er der også opkrævet 225 kr. i forældrebetaling for lejrturen. Det er udregnet som 75 kr. pr. 
dag, undtaget udrejse- og hjemrejsedato. 
 
På torsdag afholder vi informationsmøde for de forældre, der skal med på turen som hjælpere. Der 
er stadig pladser ledige, hvis nogen endnu ikke har sagt til i forhold til at tage med. 
 
Torsdag fik vi optaget filmklip til Kværndrup Lokalråds bosætningsfilm. Det bliver meget spændende 
at se det færdige resultat. 

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


_________________________________________________________________________ 
 

Orientering fra børnehaven og SFO 
Nyt fra børnehaven og SFO 
 
Vi har ændret betalingen for mad i SFO og børnehave fra 3 til 5 kroner pr. dag, da prisen ikke 
længere svarede til, hvad vi har af udgifter. Det er fra 60 til 100 kr. om måneden. Det vil I kunne se på 
jeres opkrævning. Det dækker eftermiddagsmaden og morgenmad, for dem der bruger det.  
 
Så har vi fået ansat Rasmus Dyssel som fast tilkaldevikar. Han er startet og er kommet godt i gang. 
Desværre har vi så sagt farvel til Ida, som tager til Aalborg for at læse. Vi siger mange tak for det 
gode arbejde og ønsker hende held og lykke fremover. 
Vi har også ansat Britta Ellegaard som køkkenassistent. Britta har fået til opgave at tilberede 
eftermiddagsmaden og ordne køkkenet. 
 
Vi er blevet gjort opmærksom på, at nogle af børnene har fodvorter. Da vi i øjeblikket har mange, der 
går med bare fødder inden døre, vil vi bede jer holde øje med, om jeres barn også har fodvorter. 
 
Fra september af vil der igen begynde at komme månedsplan for SFO og ugeplan for børnehaven. 
 
Forældre til børn, der startede i maj vil blive indkaldt til opstartssamtaler i løbet af det næste stykke 
tid. Da vi havde rigtig mange opstarter der, så tager det lidt tid at afvikle. De der er startet 
efterfølgende vil så blive indkaldt, når de første er gennemført. 
 
I bedes også være opmærksomme på, at det begynder at blive efterår, så I skal sende tøj mv. med, 
som passer til årstiden. 
 
Hilsen personalet i børnehaven / førskole / SFO 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra bestyrelsen 

 
Der vil være konstituerende bestyrelsesmøde søndag d. 23.8., hvorefter møderækken vil blive 
fastlagt. 
___________________________________________________________________ 
 
Klubaften 19.8. : Karina 
___________________________________________________________________ 
 
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. 

 
Rengøringshold fredag d. 18. september  2020 

  
Hold 
5: 

 

Karina Andersen 
(Karen 8.) 

 

Jacob 8., Anna 6., Andreas L 6., Emilie 6., Sofia 4., 
Alfred 2., Aya bh.kl, Topper bh.kl. 

 
Med venlig hilsen 
Trunderup Friskole & Børnehave 
 
 
 
 
 
 


