
 

 

 

Indhold: Coronasmitte - skolefoto - Celina - corona-info til børnehaven - arbejdsweekend - 
klubaften - rengøringsplan 
 

Nyhedsbrev uge 40, 2020 
 
Kalender 

  

Uge 40-41 - hjemmebesøg hos børnehaveklassen - AFLYST 
Uge 40-41 - teateruger 5.-9. klasse - AFLYST 
3.-4.10. - arbejdsweekend - AFLYST 
8.10. - teaterforestilling 18.00 & 19.30 - AFLYST 
Uge 42 - efterårsferie 
19.10. - skolefoto v. Lars fra Stjernefoto 
 

Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra friskolen 
 
Der findes nyhedsbreve, som er lette at skrive, og der findes nyhedsbreve, som er sjove at 
skrive. Dette er hverken sjovt eller let at skrive. 
 
Vi har desværre konstateret coronasmitte hos en ansat og sendt 2 klasser hjem i dag. De skal 
nu testes, og forhåbentlig vil vi kunne holde almindelig skole i næste uge. Der er i den 
forbindelse mange informationer, som skal håndteres, og som skal meldes korrekt ud til alle. 
Det er i sagens natur vanskeligt, og der er rigtig mange udlægninger af, hvordan man skal 
gøre i den givne situation. 
 
Jeg har i denne situation rådført mig ad flere gange med Sundhedsstyrelsens opsporingsenhed 
og Faaborg-Midtfyn kommunes rådgivningsenhed. Vi har meldt ud til vores forældre, 
hvordan vi følger procedurerne, og hvordan de skal forholde sig. Vi afventer nu 
testresultaterne, som vil foreligge inden for få dage. 
 
Vi vil komme med et opfølgende skriv, så snart vi ved, hvad testresultaterne viser, både ved 
negative og positive testresultater. Dette vil komme i løbet af næste uge. 
 
Vi har bestilt skolefoto til at komme mandag i uge 43 og tage billeder af alle børnene både 
enkelt- og klassevis. 
 
Vi har meddelt Celina Steenfelt, at hendes vikariat ophører pr. 31.12.20, da Lone Daugaard 
kommer tilbage efter barsel og orlov til januar 21. 

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


 

 

 

 

 
________________________________________________________________________ 
 

Orientering fra børnehaven og SFO 

Nyt fra børnehaven og SFO 
 
Der er blevet konstateret en coronasmittet blandt personalet i skolen. Den voksne var på 
arbejde i mandags og har ikke haft nær kontakt med børnene i børnehaven. 
 
Dog har vi to medarbejdere, som har været i kontakt med de børn, som den smittede var i 
kontakt med, som nu vil få foretaget en test for at udelukke smitte. 
 
Vi har desuden også haft 2 personaler, som har været i nær kontakt med den smittede, som nu 
er hjemme, indtil de har fået foretaget de test, der skal til. 
 
Vi forventer ikke at melde yderligere ud med mindre der er yderligere tilfælde af smitte 
blandt børn eller voksne i skolen eller børnehaven. 
 
Hilsen personalet i børnehaven og SFO 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra bestyrelsen 

I lyset af denne uges udvikling har vi besluttet helt at aflyse arbejdsweekenden for 
nuværende.  
Opgaverne er tilrettelagt og vil blive delt ud på et senere tidspunkt, hvor omstændighederne 
tillader det. 
 
Næste bestyrelsesmøde 21.10. 
___________________________________________________________________ 
 
Klubaften: Aflyst indtil andet meldes ud 
___________________________________________________________________ 
 
Rengøringshold fredag d. 9. oktober  2020 

  
Hold 
1: 

 

Susanne Hessellund 
(Jenny 9.) 

 

Emma Silja 9., Anton 8., Karl-Emil 6., Jonas 5., Lisa 4., 
Malthe 4., Victor 3. 

 
Rengøringshold fredag d. 23. oktober 2020 



  
Hold 
2: 

 

Janne Weller (Ea 6.) 

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

 
Rengøringshold fredag d. 30. oktober 2020 

  
Hold 
7: 

 

Mette Munnecke 
(Oscar M. 9.) 

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

 


