
 

 

 

 

 

Indhold:  Cykellygter - skolefoto - 7.-9. kl. - 1.-2. kl. - 3.-4. kl. - lus - restriktioner - 
vedligehold - rengøringshold 
 

Nyhedsbrev uge 43, 2020 
 
Kalender 

  

Uge 43-46 - skole-hjem samtaler 
5.11. - Åben Skole (virtuel løsning) 
16.11. - bestyrelsesmøde 

 
 

Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra friskolen 
 
En dejlig uge er gået oven på en velfortjent efterårsferie. Dagene er så småt på vej den mørke 
tid, så nu skal alle elever huske deres cykellygter, refleksveste og tøj, der passer til årstiden. 
 
Vi har i denne uge haft besøg af Stjernefoto til en masse dejlige fotos af alle vores børn. I vil 
få besked, når billederne er klar. 
 
Ugen er også endt med kunst i 7.-9. klasse, da den kulturelle rygsæk har været forbi. Der 
blev bl.a. lavet en Puch Maxi, en middelalderkirke og en fængselscelle. 7.-9. lavede også en 
nedgravning af en 2020-tidskapsel med alle de tidstypiske ting fra 2020, I må selv gætte på, 
hvad der var med. 
Go-cook i 1.-2. har lavet æbleboller med stor succes og 3.-4. klasse har haft om 
fællessangens betydning for fællesskabet, som endte med, at nogle af eleverne selv foreslog 
at stå foran klassen og synge for, for at mærke hvordan det var grænseoverskridende at synge 
højt foran andre. Det er nogle seje børn, vi har. De gør det så godt. 
 
 
________________________________________________________________________ 
 

Orientering fra børnehaven og SFO 
Nyt fra børnehaven og SFO 
 
Der er lus i børnehaven. I bedes kæmme jeres børn. 
 
Hilsen personalet i børnehaven og SFO 
_________________________________________________________________________ 

http://www.trundfri.dk/?page_id=498
http://www.trundfri.dk/?page_id=498
https://www.facebook.com/trundfri/posts/3410008829097904
https://www.facebook.com/trundfri/posts/3410008829097904
https://www.facebook.com/trundfri/posts/3410008829097904


 

 

 

 

Orientering fra bestyrelsen 

 
Vi ser os desværre nødsaget til, at aflyse en del af vores planlagte arrangementer her på 
skolen grundet covid19-restriktioner. Det går bl.a. ud over "Åben skole" d. 5. nov, som altså 
ikke bliver afholdt i år. Der arbejdes på alternative løsninger for afholdelse af senere 
arrangementer, og vi vil melde ud løbende efterhånden, som vi rykker frem i kalenderen. 
 
Af samme årsag som beskrevet ovenfor var vi også nødt til at aflyse arbejdsweekenden i 
starten af oktober. Men vi står nu i den situation, at nogle vedligeholdelsesopgaver er blevet 
så presserende, at vi vil lave en "prikkerunde", hvor nogle forældre vil blive spurgt om 
hjælp til en specifik opgave. 
 
Vi tager covid19 situationen alvorligt og vil derfor selvfølgelig sørge for, at anbefalinger og 
retningslinjer bliver fulgt både ved eventuel afvikling af arrangementer og 
vedligeholdelsesopgaver. 
 
Næste bestyrelsesmøde 16.11. 
___________________________________________________________________ 
 
Klubaften: Aflyst indtil andet meldes ud 
___________________________________________________________________ 
 
Rengøringshold fredag d. 30. oktober 2020 

  
Hold 
3: 

 

Mette Munnecke 
(Oscar M. 9.) 

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

 
Rengøringshold fredag d. 6. november  2020 

  
Hold 
4: 

 

Anette Madsen (Mette 
4.) 

 

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

 
Rengøringshold fredag d. 13. november 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. 

 
 


