
Indhold:  Skole-hjem-samtaler - Astrid Lingrens ‘Julefortællinger’ - Lucia - nye skemaer - 
uhyggelige historier - gaver og risalamande - tilmelding til pasning i vinterferien - 
madordning, nej tak - rengøringsplan 
 

24.11 - 5.-6. kl. i teateret 
1. 12. - juleklippedag, alle fri 12.10 
11.12. - Lucia 09.00 
17.12. - Julebanko for eleverne m. risalamande 
 

Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra friskolen 
 
  Så er vi næsten igennem alle skole-hjem-samtaler for denne gang. Vi håber, det har været en 
fredelig omgang, da vi helst ser, at vi allerede før disse samtaler har fået talt sammen om de 
ting, som måtte være så alvorlige, at de ikke kan klares på et kort møde på 15 minutter. 
 
 December nærmer sig med hastige skridt, og vi prøver at lave så meget jul på skolen, som vi 
kan. Vi har sidste uge med uhyggelige historier i næste uge, hvorefter historien bliver noget 
mere fredelig, når jeg skal læse Astrid Lindgrens ‘Julefortællinger’  op til morgensang i 
december måned. 
 
 Vi har også fået besluttet, at vi vil prøve at afholde Lucia, men det bliver på andre vilkår end 
normalt. Der skal være 2 meter til alle sider, når man står og synger i kor, hvilket betyder, at 
vores piger fra 3. til 9. klasse lige nøjagtigt kan være i salen, men så er der ikke plads til 
nogen som helst andre. 
Vi vil derfor live-streame fra salen fredag d. 11. december kl. 09.00. Der vil komme et link til 
vores Facebookside ugen inden i nyhedsbrevene fra lærerne og fra mig, så alle, der ønsker at 
følge det, kan se det. I vil høre nærmere senere. 
 
 I skal også se efter nye skemaer for januar-juni 2021, da vi bliver nødt til at rykke lidt rundt 
på nogle timer, når Lone kommer tilbage, og Celina stopper. Jeg forventer, at de vil være 
vedhæftet nyhedsbrevet næste fredag. 
 
 Vedhæftet denne mail kan I læse alle de uhyggelige historier, som vi har læst op i denne 
uge. De har været rigtig spændende og sjove. 
 

Nyhedsbrev uge 47, 2020 
 
Kalender 

  

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


 Vi ønsker stadig at høre fra jer, hvis I ligger inde med mulige banko-gaver eller ønsker at 
lave lidt risalamande til d. 17. december. 
 
________________________________________________________________________ 
 

Orientering fra børnehaven og SFO 
Nyt fra børnehaven og SFO 
 
 Som noget nyt får I tilmelding til vinterferien i god tid, da vi, sammen med bestyrelsen, har 
besluttet, at der skal være mindst 10 tilmeldte børn samlet i SFO og børnehave, for at vi 
holder åbent i vinterferien (uge 7). 
Så har dem, der har brug for pasning, tid til at finde en anden mulighed, dersom der ikke er 
nok tilmeldte her. Der vil også blive en betaling på 100,00 kr. pr. barn pr. dag, som dog kun 
bliver trukket, hvis man ikke bruger de dage man har tilmeldt. 
 
 Vi takker for jeres svar vedrørende en afstemning angående etablering af madordning i 
stedet for medbragte madpakker. Vi kan konkludere, at der ikke er tilslutning til etablering af 
en madordning, hvorfor børnene fortsat skal have madpakker med, som de har nu. 
 
Hilsen personalet i børnehaven og SFO 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra bestyrelsen 

 
Næste bestyrelsesmøde 15.12. 
___________________________________________________________________ 
 
 Klubaften: Aflyst indtil andet meldes ud 
___________________________________________________________________ 
 
 Rengøringshold fredag d. 27. november 2020 

 
Rengøringshold fredag d. 4. december  2020 

 
Rengøringshold fredag d. 23. oktober 2020 

  
Hold 
7: 

 

Tine Østertoft (Maja 9) 

 
Aksel 8., Tristan 6., Karl 6., Liva 6., Alba 4., Sebastian 2., 
Storm bh.kl. 

  
Hold 
1: 

 

Susanne Hessellund 
(Jenny 9.) 

 

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



 
 
 
 

  
Hold 
2: 

 

Janne Weller (Ea 6.) 

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


