Trelleborg Friskole august 2016
Kære forældre og elever.
Tusind tak for en fantastisk første skoledag, det var rigtigt dejligt at se jer alle og få mange varme knus.
Hele skolens personale er klar til et nyt skoleår, som jo desværre bliver helt anderledes end vi troede
for nogle måneder siden.
Selvom omstændighederne er så ufatteligt triste, kan I regne med at vi nok skal klare det hele.
Så mens vi venter på ansættelse af en ny fantastisk skoleleder, vil jeg gøre alt hvad jeg kan – i
fællesskab med resten af personalet – for at vi kommer rigtigt godt i gang med skoleåret.
Som noget nyt får I ikke udleveret den praktiske folder, da der går oceaner af papir og blæk til at lave
dem. I stedet vil alle informationer ligge på vores gode hjemmeside www.trelleborgfriskole.dk her
ligger der allerede skemaer, årskalender, ferieplan mv.
18/8 er der skolefoto. Alle elever får gule sedler med hjem, som skal udfyldes og returneres
underskrevne.
Vi har pt. ikke hørt noget fra Arla, så vi kan ikke dele sedler ud om skolemælk. Hvis I ønsker at bestille
skolemælk, så skal det gøres på Arlas hjemmeside.
Alle bedes huske vores kostpolitik. Eleverne bedes medbringe en vandflaske med skruelåg – eller
bestille skolemælk. Alle andre former for drikkevarer er ikke velkomne her, med mindre der foreligger
en helt særlig aftale. Madkassen skal være fornuftig, med nok mad til en lang dag. Der skal ikke være
kage og slik i madkassen – og husk at müsli-barer også er kage. Eleverne skal ikke medbringe mad, der
skal varmes, og de skal også selv huske bestik, hvis de har brug for dette.
Lærerne skal ikke være kost-politi, men vi er alle interesserede i, at elevernes almene sundhed og
udbytte af undervisningen bliver så god som muligt.
Husk når der er idrætsundervisning, at eleverne skal medbringe skiftetøj og håndklæde. Frem til
efterårsferien kan idrætsundervisningen sagtens foregå udendørs, så husk tøj og sko til dette.
Det meste af kommunikationen mellem skole og hjem foregår via mail. Vi oplever dog i stigende grad,
at forældre og elever kontakter lærerne via Messenger og Facebook. I bedes alle huske at henvendelser
til personalet kun skal ske via mail og telefon.
I de sidste år har vi generelt oplevet mobiltelefoner som et stort problem i vores dagligdag. Det går i
høj grad ud over elevernes udbytte af undervisningen, at mobilen er et fast vedhæng. Vi har haft mange
konflikter om sociale medier i skoletiden, at der er taget video/billeder af elever osv. Endvidere er det
en vigtig værdi, at eleverne har godt socialt samvær med hinanden i pauserne, og det mener vi skal
være uden mobilskærme. Vi har derfor besluttet, at vi som en prøveordning frem til jul, opbevarer
elevernes mobiltelefoner i aflåste skabe. Mobilerne bliver afleveret til lærerne i første lektion, og
udleveres i sidste lektion. Skulle der være noget absolut akut, kan I kontakte skolens kontor på
51235131. Vi evaluerer til jul, og finder ud af om ordningen skal gøres permanent.
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Med hensyn til sygemelding af elever, har klasselærerene frihed til at vælge deres egen model. I 0.-3
klasse meldes eleverne syge ved at ringe/sms’e til SFO-telefonen inden kl. 8.00 på 51235104. I resten
af klasserne hører I fra klasselærerne omkring deres sygemeldingsprocedurer.
Slutteligt vil jeg ønske jer alle et fantastisk skoleår. Jeg vil forsøge at sende et nyhedsbrev ud i ny og
næ – ligesom vigtige informationer altid kommer hjem på mail. Husk at give kontoret og lærerne
besked, hvis I ændrer mailadresse, eller hvis I ikke modtager informationer fra skolen.
Hvis I er på Facebook, kan I også følge lidt af vores hverdag på Trelleborg Friskole – en skole i
bevægelse. Ligesom hjemmesiden løbende vil blive opdateret.
Med ønsket om en skøn sensommer.
Venlig hilsen
Ditte 
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