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ForældreABC for Trunderup Friskole

Velkommen som forældre her på Trunderup Friskole.
I denne forældreABC kan I læse om alt muligt, der vedrører jeres barns skolegang.
Hvis I mangler informationer, så tøv ikke med at spørge!
Vi glæder os til samarbejdet.
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Arbejdsdage
Der er ca. 4 arbejdsdage om året fordelt på to weekender. Disse er lagt ind i skolens
kalender fra skoleårets start. På arbejdsdagene er der praktiske opgaver inde og
ude, såsom maling, reparation, havearbejde, rengøring mm. Der serveres altid et
godt måltid mad midt på dagen, og vi slutter af samlet med en kop kaffe.
Meningen er både at få lavet praktiske opgaver, men der er også en væsentlig social
side i arbejdsdagene, hvor man som forælder møder forældre på tværs af
aldersgrupper.
Vi forventer, at I forældre deltager i arbejdsdagene, så vidt det er muligt. Det er en
kæmpe hjælp for skolen, og samtidig er det hyggeligt, og snakken går lystigt overalt
på skolen.

Arrangementer
På Trunderup Friskole og Børnehave har vi mange forskellige arrangementer i årets
løb. Vi forventer, at I forældre bakker op om og deltager i dem.
Vores elever lærer rigtig meget ved at deltage i både planlægning og udførelse af
arrangementerne. Fagligheden bliver anvendt i praksis, og fællesskabet og
ansvarsfølelsen vokser.
I kan altid følge med i skolens og klassernes liv ved at læse de ugentlige
nyhedsbreve fra skolelederen og klasselærerne.
De faste arrangementer er følgende:

Trunderupdag
En dag fuld af sjove aktiviteter og grin, hvor et af formålene er, at forældrene lærer
hinanden at kende på kryds og tværs.
Dagen ligger som regel første lørdag efter skolestart fra klokken 8.30 - 11.30. I ugen
op til har eleverne arbejdet med forskellige projekter, som fremvises for og afprøves
af forældrene denne dag.

Egeskov Marked
Egeskov Marked er et kæmpe arrangement i lokalområdet. Det kræver mange
frivillige kræfter. Foreninger og skoler i området har mulighed for at hjælpe til og
tjene en pæn sum penge, som hos os går til lejrskoler og udlandstur.
Elever fra 5. klasse og op deltager fra Trunderup Friskole. Vi har typisk skraldetjans
eller ekspederer i det lille kaffetelt.
Egeskov Marked ligger weekenden før 3. onsdag i september.
Vi forventer at eleverne fra 5. klasse og op deltager, og at nogle forældre også kan
hjælpe til.
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Teater for mellemtrinnet
I ugerne op til efterårsferien arbejder mellemtrinnet med en teaterforestilling, der
bliver vist torsdag aften i uge 41.

Motionsdag
Fredag i uge 41 - sidste dag før efterårsferien, afholder vi motionsdag, ligesom de
fleste andre skoler landet over.
Det er forskelligt, hvordan vi afvikler dagen. Nogle år tager vi ud af huset, andre år
bliver vi “hjemme” og laver aktiviteter.

Spil Dansk
Spil Dansk har været en fast tradition i dansk musikliv siden 2001, og det er
Danmarks største musikbegivenhed i al sin bredde og mangfoldighed af
arrangementer. Selve Spil Dansk Ugen ligger altid i uge 44.
Her på skolen deltager vi naturligvis også i fejringen af dansk musik.
Vi markerer Spil Dansk Ugen med udvidet morgensang i ugerne op til, hvor vi lærer
nye danske sange.
Som afslutning på Spil Dansk Ugen inviterer vi til ekstra lang torsdagsmorgensang,
hvor vi synger de nye sange, vi har lært, samt mange andre sange fra den danske
sangskat.

Åben Skole
Et arrangement, der er landsdækkende for alle friskoler i Danmark og afholdes første
torsdag i november. Hvordan vi deltager her på Trunderup Friskole og Børnehave
kan variere. For eksempel kan elever og personale præsentere skolens hverdag, så
I forældre får et indblik i, hvordan undervisningen kan se ud. Nye elever og forældre
har samtidig mulighed for at få et indblik i, hvordan en skoledag på Trunderup
Friskole og Børnehave ser ud.
I denne forbindelse er børnehaven også åben.

Novemberudstilling
Startede i 1996 og bliver afholdt en weekend i starten af november. Det er en
kunstudstilling, hvor lokale kunstnere og kunsthåndværkere fra primært Midt- og
Sydfyn kan udstille deres arbejde. Der deltager normalt mellem 30 og 40 udstillere.
Det er en salgsudstilling, hvor de fleste af værkerne er til salg.
Der er også en café arrangeret af Trunderup Bylaug, hvor der udover mulighed for at
købe lidt at spise og drikke også er lækker lagkage og levende musik.
Trunderup Friskole og Børnehaves rolle er at lægge lokaler til. Det vil sige, at det
meste af friskolen og børnehaven tømmes for møbler og omdannes til
udstillingslokaler denne ene weekend. Børn fra både skole og børnehave udstiller
også i et lokale.
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Novemberudvalget, som er praktisk arrangør af udstillingen, består af folk fra
friskolen, bestyrelsen, Trunderup Bylaug og andre lokale ildsjæle.

Luciaaften og teater for de yngste
Denne aften ligger normalt anden torsdag i december. Her viser de yngste elever
krybbespil eller julespil, og pigerne fra 4. klasse og op går Luciaoptog, når mørket
falder på.
Teater og Luciaoptog øver vi i ugerne op til.
Mens pigerne øver Lucia, arbejder drengene fra 4. klasse og op med kreativ
udsmykning, der bliver udstillet til arrangementet.
Der er salg af æbleskiver og kaffe denne meget smukke og stemningsfulde aften.
Både Luciaoptoget og krybbe/julespillet gentages fredag morgen til morgensang.

Sidste skoleuge før juleferien
Denne uge er klasselæreruge, så klasserne har deres klasselærer hele ugen. Én af
dagene holder vi i skoletiden julefrokost for både skole- og børnehavebørn.
Sidste dag før juleferien kommer en af områdets præster ud på skolen og holder en
julegudstjeneste for alle elever, børnehavebørn, skolekreds samt de forældre og
bedsteforældre, der har tid og lyst til at deltage.
Ellers går dagen med at rydde op i klasserne, hygge og ønske hinanden en god jul.

Skolefest med udklædning
Skolefesten er for alle skolens elever. Alle lærerne er også tilstede og holder opsyn
og danser måske også lidt med til de fede diskorytmer. Der er diskotek, dans og
drinks. Det er de ældste elever, der arrangerer drinksbaren.
Skolefesten ligger torsdag aften i uge 6. Der er skolegang dagen efter, hvor vi rydder
op og ellers tager det stille og roligt med lidt trætte elever.

Fastelavn
Fastelavn afholdes i forbindelse med skolefesten. Eleverne møder udklædt om
aftenen, hvor der slås katten af tønden, spises fastelavnsboller og afholdes
forskellige konkurrencer.
Afslutningstidspunktet afhænger af alder.
Der er tradition for at alle møder flot udklædt, både små og store og voksne.

Voksenfest
Er for alle voksne tilknyttet skolen og børnehaven. Denne fest ligger normalt i
slutningen af februar og er arrangeret af forældrerådene fra børnehave og skole. Der
er mad, bar, underholdning og diskotek, og vi har det MEGAsjovt.
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Påske på Trunderup Friskole og Børnehave
I ugen op til påskeferien er der påskerier over hele skolen. Om fredagen er der
æggejagt for alle børn i skoletiden.

Forårskoncert og fællesspisning
Forud for skolens og børnehavens årlige generalforsamling er der forårskoncert. Her
synger børnehaven et par små sange, og skolens elever synger og spiller det, de har
øvet i musiktimerne. Derudover synger alle skolebørn nogle sange sammen i
fælleskor. Sangene har vi øvet til morgensang i ugerne op til koncerten. Noget nyt er,
at vi prøver at lave et drengekor, som også opfører et par numre til koncerten - det
bliver spændende!
Efter koncerten er der mulighed for fællesspisning før generalforsamlingen går i
gang.

Generalforsamling
Hvert år i april er der generalforsamling på Trunderup Friskole og Børnehave. Her
aflægger formand, tilsynsførende og revisor beretning. Herefter er der valg til
bestyrelsen og til sidst en runde med spørgsmål og debat mellem de fremmødte.
Vi forventer, at alle familier deltager i generalforsamlingen, og både børnehave- og
skoleforældre kan stille op til bestyrelsen.
Vi arrangerer pasning for de børn, der er med.

Grundlovsdag - Cykelsponsorløb - et arrangement i samarbejde med
Trunderup Bylaug
Hvis Grundlovsdag falder på en hverdag, er det en normal skoledag indtil klokken
12.10. Klokken 14.30 møder børnene ind igen og gør klar til at cykle klokken 15.00.
Alle børnehavens børn og skolens elever har mulighed for med sponsorers hjælp at
køre penge ind til børnehaven og skolen. Pengene går til nyanskaffelser, f.eks.
computere, legeplads eller møbler.
Herefter fejres dagen med kaffe og kage fra caféen, en grundlovstale og vi slutter af
med en dejlig middag, der er tilberedt af Trunderup Bylaug og forældre. Det er også
bylauget, der står for caféen.
Hvis Grundlovsdag falder i en weekend, tæller dagen som en skoledag, og vi
forventer at alle børn og forældre deltager.

Dimission
For afgangselever afholdes lige før sommerferien dimissionsaften med middag, taler
og andre festlige indslag.

Sommerfest
En af de sidste aftener inden sommerferien holder vi sommerfest for alle børn,
forældre og personale ved Trunderup Friskole og Børnehave. Elever og
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børnehavebørn underholder med sang og musik, førskolebørn trylles om til
skolebørn, og der grilles og spises egen medbragt mad. Efter spisning arrangerer
personalet venskabelige kappedyster i fx rundbold, kongespil, fodbold, beachvolley
og lignende.

Sidste skoledag før sommerferien
Her kaster afgangseleverne karameller i klasserne samt arrangerer en venskabelig
sportsdyst mod lærerne - som lærerne normalt vinder :-)
En hyggelig dag, hvor der kan risikere at blive kastet med lidt vand udendørs.

Bestyrelse
Som forældre på Trunderup Friskole og Børnehave har man mulighed for at stille op
til bestyrelsen. Man har lige mulighed for at stille op, om man er forældre i
børnehave eller skole. Det vigtige er, at man har lyst til at sidde i bestyrelsen og tage
del i det arbejde, der foregår der. Man vælges på generalforsamlingen i april for en
2-årig periode.
Det er meget vigtigt for skolens drift og hverdag, at I forældre deltager i skolens liv
og arbejde - også ved at stille op til bestyrelsen.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og 3
menige medlemmer valgt på generalforsamlingen af henholdsvis forældre- og
skolekredsen. Bestyrelsen har såvel det økonomiske, som det pædagogisk
overordnede ansvar for Trunderup Friskole og Børnehave og har stor indflydelse på
afgørende beslutninger.
Der afholdes 10 årlige ordinære bestyrelsesmøder. Ud over det afholder bestyrelsen
2 årlige visionsmøder sammen med personalet, således at vi har fokus på godt
samarbejde og at kvalitets- og fremtidssikre.
Bestyrelsen har ydermere opdelt sig i forskellige udvalg, som varetager skolens
forskellige interesseområder, som PR, vedligehold, forældreråd, rengøring, kultur
m.fl.

Bibliotek
Skolen har et bibliotek med et lille udvalg af bøger på alle niveauer. Her kan skolens
elever finde bøger til den vigtige daglige læsning.
Skolens bibliotek kan ikke træde i stedet for at gå på det kommunale bibliotek med
jeres barn. Her er udvalget af bøger kæmpestort, og der er dygtige bibliotekarer, der
kan hjælpe med genrer, interesser og niveau.
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Brug af skolen uden for skolens normale åbningstid
Skolen kan lejes til at holde børnehave- eller skolebørns fødselsdag. Spørg efter pris
på kontoret.
Skolen kan også lejes til større festligheder af dem, der har en tilknytning til skolen.
Spørg efter pris på kontoret.
Når man lejer/låner skolen inkluderer det ikke klasselokaler, børnehavens og
SFOens lokaler.
Ydermere kan skolen anvendes gratis til forskellige arrangementer, der fremmer
fællesskabet i lokalområdet.

Bøger
Skolens undervisningsbøger skal indbindes og passes på gennem hele året.

Børnehave
Læs om børnehaven og se Forældre ABC - børnehave under børnehavens fane på
vores hjemmeside trundfri.dk.

Computere
Egne computere
Eleverne forventes at medbringe egen computer fra 5. klasse, da meget af
undervisningen fra dette klassetrin foregår digitalt.
Skolens computere
Kan lånes af de yngste årgange, samt af de elever, der ikke har mulighed for at
anskaffe sig egen computer eller af anden årsag ikke har medbragt.

Emneuger/klasselæreruger
Flere gange om året har vi emneuger på tværs af skolen. Nogle gange har vi fælles
projekter, fx teater, andre gange har vi fagdage.

Faglige krav
Skolen fungerer under “Lov om friskoler og private grundskoler af 27. juni
2005” med efterfølgende ændringer. Ifølge denne lov skal skolen give en
undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i den
offentlige skole.
Vores mål er, ud fra elevernes evner og anlæg, at give dem en solid viden, samt
erfaring og færdigheder, så de, når de forlader skolen, står godt rustet,
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både menneskeligt og fagligt.
Eleverne får de samme afgangsbeviser, som andre 9. klasser i folkeskolen.
Alle skolens 9. klasser skal op til folkeskolens afgangsprøve i slutningen af
9. klasse.
Vi tænker faglighed bredt, og for os er det ikke nok at nå fra A - B i en bog.
Fagligheden skal også ud og anvendes i alle mulige sammenhænge, fx i emneuger
eller andre praktiske aktiviteter.
Se i øvrigt i vores undervisningsplaner, hvordan vi tænker faglighed ind i alt, hvad vi
foretager os. Du finder undervisningplanerne på skolens hjemmeside.

Flasketjans
Vi har gennem mange år haft kontakt med Vestfyens Bryggerier, hvor vi har tjent
penge til forskellige aktiviteter i skolens og børnehavens interesse. Det er skolens
forældre, der skal melde sig til flasketjansen og hjælpe med at tjene penge til skolen.

Foredrag
På Trunderup Friskole og Børnehave vil vi også gerne være en aktiv del af
lokalsamfundet, derfor bestræber vi os på at afholde 1-2 foredrag om året.

Forsikring
I skal som forældre selv tegne en familieforsikring, både i tilfælde af, at barnet
kommer til skade, forvolder skade eller ved bortkomne ejendele. Vi hjælper
naturligvis gerne, hvis noget er bortkommet på skolen.

Forventninger til forældre
For at skabe de optimale betingelser for det enkelte barn, har vi nogle forventninger
til jer forældre:
Vi forventer, at I som forældre bakker op omkring skolen og jeres barns skolegang.
Vi forventer en tæt og forpligtende dialog mellem skole og hjem. Det er vigtigt, at der
er åben og ærlig dialog mellem de voksne.
Vi forventer, at I deltager i skolens planlagte arrangementer sammen med jeres barn.
Vi forventer, at I hjælper ved arrangementer og arbejdsdage, så vidt det er muligt for
jer.
Vi forventer, at I deltager i rengøringsholdene - det er hyggeligt, når først man er
afsted.
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Forældrehenvendelser og kommunikation
Vi vil meget gerne i dialog med jer forældre. Har I forældre en undren eller en
problematik, I gerne vil have vendt, er vi meget lydhøre. Vær konkrete og ærlige i
jeres henvendelser, så kan vi hjælpe hinanden bedst muligt.
Kommunikationsvejen er som udgangspunkt: Lærer - leder - bestyrelse.
Hvis I forældre har en bekymring i forhold til jeres barns skolegang, så er
kommunikationsvejen, at I forældre først kontakter den pågældende lærer.
Herefter kan I kontakte skolelederen og i sidste ende bestyrelsen.
Bestyrelsen vil herefter behandle forældrehenvendelsen og give en tilbagemelding.
Jf. i øvrigt Forretningsordenen stk. 4.5.

Forældremøder og skole-hjem samtaler
Forældremøder afholdes i hver klasse i begyndelsen af hvert skoleår, samt hvis der
opstår behov undervejs i skoleåret.
Skole-hjem samtaler afholdes først og sidst på skoleåret. Her får I information om,
hvordan jeres barn ligger rent fagligt, hvordan det trives, hvad er indsatsområderne,
og hvad forventes der af jeres barn, jer og lærerne - gensidig forpligtelse.
Individuelle samtaler kan ligeledes aftales, hvis der opstår behov for ekstra samtale
om det enkelte barn.
Hvis barnet går i SFO - vil der være en kort udtalelse med, såfremt det anses for
nødvendigt. I særlige tilfælde kan SFO være repræsenteret ved skole-hjem
samtalerne.

Forældreråd
I hver klasse vælges 2-3 forældrerødder. Forældrerødderne har ansvaret for at
indkalde klassens forældre til de arrangementer, de er ansvarlige for.
Bestyrelsen udarbejder i skoleårets start en liste over forældrerådenes opgaver.
Listen bliver præsenteret på første forældremøde.
Derudover arrangerer hvert forældreråd 1 - 2 aktiviteter for klassens forældre og
elever i løbet af et skoleår.

Fotografering
Vi arrangerer skole-fotografering i løbet af efteråret. Hvert andet år tages der både
individuelle portrætbilleder, søskendebilleder og gruppebilleder, og hvert andet år
kun gruppebilleder.
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Friplads
Søges i august og udbetales januar-juni samme skoleår. Blanket sendes ud med
nyhedsbrev i juni skoleåret inden. Spørg på kontoret for yderligere information.

Fødselsdage
Af hensyn til fællesskabet og trivsel i klasserne anbefaler skolen, at når eleverne
holder fødselsdag inviteres enten alle elever, eller alle piger eller alle drenge i
klassen - også når det omhandler samlæste klasser.

Førskole
På Trunderup Friskole og Børnehave har vi gennem mange år haft førskole,
varetaget af børnehavens personale nogle timer om ugen.
Vi har nu valgt at bygge førskolen op på den måde, at børnene ugen igennem har
forskellige skoleforberedende aktiviteter. Det kan være bevægelse, billedkunst,
musik, tegning, 'dansk' - hvor det handler om bogstavlyd og sproglig nysgerrighed,
'matematik' - hvor det handler om mængder, tal og former. Det materiale, der
arbejdes med, er planlagt i samarbejde med børnehaveklasselæreren. Materialet
tager afsæt i det, der skal arbejdes med, når barnet starter i skole.

Glemte sager
Vi har mange glemte sager. Hvis I mangler en jakke eller andet, så kig i
glemmekassen, eller spørg på kontoret.

Heartland
Forældre og ansatte og de ældste elever, som er fyldt 15, har hvert år mulighed for
at melde sig som frivillige til at hjælpe til på Heartland festivalen på Egeskov Slot.
For hver frivillige tjener skolen 500 kr, som går til lejrture og udlandstur.
Hver frivillig skal have 4 vagter á 5 timer fordelt før og efter festivalen.
De frivillige får et armbånd til festivalen.

Idræt, omklædning og bad
Fra påske og frem til efterårsferien afvikles idrætstimerne udendørs. Fra
efterårsferien og frem til påske er vi i gymnastiksalen.
Vi forventer, at eleverne har idrætstøj og håndklæde med, og at der klædes om, når
der er idræt på skemaet. Ligeledes forventer vi, at eleverne bader efter
idrætstimerne.
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Indskrivning
Ønsker I jeres barn indmeldt i Trunderup Friskole og Børnehave, finder I
indmeldelsesblanket på skolens hjemmeside trundfri.dk eller ved henvendelse til
kontoret.
Vi opfordrer altid nye forældre til at ringe og aftale tid til et møde, således man kan få
en rundvisning og en uddybende snak omkring børnehave- eller skolestart.

Kalender
Skolens fælles kalender er løbende opdateret på hjemmesiden. Relevante aktiviteter
vil til enhver tid være at finde i kalenderen.

Klubben
Hver onsdag er der klub for eleverne fra 5. - 9. klasse.
Klubben er forældredrevet, og det er en styregruppe bestående af 5 - 6 forældre, der
står for at planlægge klubaftenerne.
Det er gratis at komme i klub.
Vi forventer at alle forældre til klubbørn melder sig til at være til stede som voksne i
klubben 1 - 2 gange om året.
For det meste er klubben på skolen, hvor eleverne hænger ud og hygger sig i
gymnastiksalen eller i deres klasseværelser. Der kan være forskellige aktiviteter ude
og inde, hvis forældrene har lyst til at sætte noget i gang. Nogle gange planlægger
styregruppen ture ud af huset, fx bowling, gokart eller i biografen.

Kom og vær med
Der er altid kaffe på kanden, og I er som forældre velkomne til at slå jer ned og
sludre med lærerne i frikvartererne eller gå med til morgensang. Er det noget mere
om sig gribende, I har brug for at tale om, så lav da gerne en aftale om at mødes
efter skoletid.
Vil I gerne med jeres barn i undervisningen, lav da en aftale med den pågældende
lærer på forhånd.

Konfirmationsforberedelse
Det er forskelligt fra kirke til kirke, hvornår konfirmationsforberedelsen ligger.
Hvis den pågældende præst ønsker at konfirmationsforberedelsen skal ligge i
undervisningstiden, får skolen besked om det.
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Kostpolitik
Vi forventer, at børnene har en sund madpakke med.
Skolens kostpolitik er, at man udelukkende drikker vand eller mælk i skoletiden, samt
at der ikke er slik og kager med i madpakken.

Lejrskole og udlandstur
Friskolen afholder minimum en lejrskole hvert år. Det ene år er det fælles lejrtur for
hele skolen, det modsatte år er det lejrture for de enkelte klasser. For udskolingen er
det ofte en udlandstur.
Der er forældrebetaling i forbindelse med lejrture.

Læsning
At skabe ro til at sidde og læse en bog er vigtigere end nogensinde før.
Vi oplever, at børn får sværere og sværere ved at læse kvalificeret. Det vil sige, at
læse sikkert og hurtigt og forstå, hvad man læser  - alt det der skal til for at kunne
fordybe sig i en bog og for at kunne læse og forstå indholdet af en fagtekst.
Derfor er det vigtigt, at I hjemme læser med jeres børn hver dag.
Når børnene er små, kan I læse højt for dem mens I peger på ordene, når børnene
bliver større og kan selv, skal I skabe rammerne for, at de sidder i ro hver dag og
læser, så de bliver sikre læsere. Dette gælder fortsat, når børnene bliver store og
teenagere.
Det er træning, træning og atter træning, der skal til. Vi kan øve læsning i skolen, og
det gør vi, men vi kan ikke give den kontinuerlige daglige læserutine, som skaber en
sikker læser. Her er det bydende nødvendigt, at I hjemme hjælper til.
Hvis et barn viser sig at have svært ved at læse, kan I læse, hvad vi sammen gør, i
dokumentet “Elever med læsvanskeligheder” her. Dokumentet ligger også på
hjemmesiden.

Mobiltelefoner
Elevernes mobiltelefoner er i tasken i undervisningstiden, med mindre der er behov
for at anvende dem i undervisningsøjemed. Det er den pågældende lærer, der giver
lov til at anvende telefoner i undervisningen.
Hvis en telefon er uretmæssigt fremme, bliver den inddraget af den pågældende
lærer og lagt på kontoret. Her kan eleven hente sin telefon efter skoletid.
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Morgensang
Vi har morgensang hver morgen, hvor vi også siger fadervor. Morgensangen er et
fast samlingspunkt, hvor der også er fortælling, fremlæggelse af elevernes produkter
fra undervisningen og mulighed for at give fælles beskeder.
Hver torsdag er der lang morgensang med ekstra mange sange.
En gang om måneden er der morgensang for skolekredsen, med efterfølgende kaffe
og rundstykker.

Mælkeordning
Vi har skolemælksordning. Forældre skal selv sørge for bestilling af mælk. Bestilling
kan også ske på Skolemælks hjemmeside skolemaelk.dk.

Nyhedsbreve
Hver fredag sender skolen et nyhedsbrev, som går ud til alle forældre og
skolekredsen.
Alle klasselærere sender desuden et ugentligt nyhedsbrev, som omhandler klassens
trivsel, hvad der arbejdes med i det faglige og med generel information.
Læs nyhedsbrevene. Der er vigtig information.

SFO
Se under fanen Skole Fritids Ordning på hjemmesiden.

Sko/indesko
Alle udesko placeres i reoler, før man går ind på skolen. Til forældre, der afleverer, er
der overtrækssko ved indgangsdørene.
Det er en god idé at have indesko med, i hvert fald i vinterperioden.

Skolekredsen
Skolekredsen består af tidligere elever, forældre og bedsteforældre. Tilmelding sker
ved henvendelse på kontoret.

Skoleparathed
Vi forventer, at eleverne har et penalhus med i skole. I penalhuset skal der være
spidsede blyanter, viskelæder og lineal. Efterhånden som børnene bliver ældre skal
der også være vinkelmåler og passer.
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De rette skolebøger til dagen skal naturligvis også med.
Derudover skal eleverne have en god og sund madpakke med, så de har energi til
hele dagen.

Skolepenge
Skolepengene opkræves via PBS hver måned. De gældende takster kan ses på
skolens hjemmeside trundfri.dk.

Sygdom og fravær
Ved elevers sygdom kontaktes skolens kontor enten pr telefon ml 7.45 og 8.00 hvor
der kan indtales besked på telefonsvareren eller pr. mail til kontoret@trundfri.dk
inden skoledagen starter.
Ved andet fravær orienteres ligeledes kontoret og evt. klasselæreren.

Særlige behov
Hvis et barn har særlige behov, samarbejder først og fremmest skolen og hjemmet
om at tilgodese barnet bedst muligt. PPR inddrages, når det er nødvendigt.

Tilsynsførende
For at sikre at friskoler står mål med folkeskolen og lever op til kravene i
folkeskoleloven, skal en tilsynsførende knyttes til skolen.
Den tilsynsførende vælges af generalforsamlingen.
På Trunderup Friskole er det p.t. Ejvind Rosenvang, der er tilsynsførende.

Trivsel
Alle børn skal trives og have det godt i skolen.
Hvis I forældre er bekymrede for jeres barns trivsel, skal I først og fremmest kontakte
klasselæreren, så vi kan få afdækket, hvad der sker.

Undervisningsplaner
Skolen har udarbejdet undervisningsplaner for alle fag.
Undervisningsplanerne beskriver, hvordan vi tænker skolens værdier ind i alle fag og
aktiviteter. De beskriver også, hvordan vi tænker faglighed ind i alle fag og aktiviteter.
Undervisningsplanerne ligger på hjemmesiden trundfri.dk.
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UU-Vejledning
En af kommunens UU-Vejledere kommer på besøg flere gange i løbet af
overbygningen og informerer om, hvilke uddannelsesvalg der er efter 9. klasse.
I samarbejde med UU-vejledningen i kommunen er der forskellige tiltag:
Introuge
Det er en uge, hvor alle 8. klasser kommer ud at besøge forskellige
ungdomsuddannelser.
Brobygning
9. klasse har mulighed for at komme i Brobygning, hvilket er flere besøg på
ungdomsuddannelser, for de der har behov for det.
Erhvervspraktik
I 9. klasse kommer eleverne også i erhvervspraktik. Det er eleverne selv og jer
forældre, der skal finde en praktikplads.
Studievalgsportfolio
Er et dokument, der skal vedhæftes ansøgning til en ungdomsuddannelse.
Klasselæreren afsætter tid til at udfylde denne sammen med eleverne.

Vikarer
Hvis en lærer er syg eller på kursus eller væk fra arbejdet af anden årsag,
udarbejder pågældende lærer en vikarseddel, og der indkaldes en vikar, så
undervisningen som udgangspunkt kan foregå som planlagt.

Værdigrundlag
Du kan læse skolens værdigrundlag på hjemmesiden.

Årsplaner
Der udarbejdes årsplaner i starten af skoleåret. I forældre får tilsendt disse senest
15. september.
Årsplaner er et arbejdsredskab for lærerne. De er dynamiske og kan ændres i årets
løb, hvor det viser sig nødvendigt.

HUSK! altid at læse skolens og klasselærernes
nyhedsbreve, så I holder jer orienteret om,
hvad der sker i skolen og klasserne :-)
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