Trelleborg Friskole september 2016
Kære forældre og elever.
Så trådte vi ind i september med skønt sensommervejr, solskin, bugnende frugttræer og høsttid. Det
nyder vi rigtigt meget, specielt udeskolebørnene får jo lov til at følge årstidernes skiften på tæt hold.
I skrivende stund er vi i fuld gang med at afholde alle forældremøder. Det er meget positivt, at se så
mange engagerede forældre, som i samarbejde med skolens personale og bestyrelse vil skolen det
bedste. Som I jo har hørt, er vi i gang med at afholde ansættelsessamtaler til skolelederstillingen, og I
har fået besked om, at der er ekstraordinær generalforsamling 28/9, hvis vi har den rette person til
skolelederposten. Mens vi finder den helt rigtige skoleleder, arbejder vi alle hårdt på at finde en god
arbejdsgang, som passer os – uden Ghita i spidsen, og det tager naturligvis noget tid ”at falde på plads”.
I dag d. 6/9 ville Ghita være fyldt 56 år, og det er klart at vores tanker specielt i dag er hos hende.
September måned er, ud over forældremøderne, også en måned der byder på ekskursion for 8. klasse –
en lærerig tur til København, med nogle timer i Folketinget, besøg på Christiania (hvis der er ro) og
evt. besøg på Glyptoteket. 9. klasse tager i næste uge til Prag på lejrskole, sammen med Jens og jeg. 9.
klasses udenlandsrejse er en dejlig social oplevelse, der næsten afslutter grundskolen. Derfor er det
vigtigt for os, at programmet er en skøn blanding af kultur, historie og sprog. Det er altid en fantastisk
oplevelse. Senere på måneden tager 3. klasse på lejrskole til Kalundborg Vandrerhjem, det er jo helt
fantastisk at sende de små på lejrskole, de vokser enormt med opgaven, og det er så sundt for dem at
være uden mor og far et par dage.
Vi er så glade og stolte over, at vi stadig kan tilbyde lejrskole – eleverne lærer utroligt meget af det,
specielt fællesskabet styrkes på disse ture, og lærer/elevrelationen bliver stærkere, en stor fordel med
henblik på fremtidig undervisning.
27/9 har 1.-9. klasse en temadag om værdigrundlaget. Ligesom lærerene har arbejdet med skolens
værdier – og I forældre skal arbejde med det til januar, skal eleverne naturligvis også. De enkelte trin
planlægger hvad der skal ske. Det vil være forskellige afhængigt af alder – nogle vil bruge enkelte
lektioner, mens andre vil bruge hele dagen. 0. klasse deltager ikke, da de er i skolebiograf denne dag,
og stadig øver sig på at blive rigtigt gode til at gå i skole.
Vores nye ansatte har nu været her en måneds tid, og jeg håber I har taget rigtigt godt imod dem. Både
pedel og lærere får rigtigt meget ros med på vejen fra både elever og forældre, så det er super dejligt 
HUSK ARBEJDSWEEKENDEN D. 17-18/9, vi håber at se rigtigt mange. I hører nærmere om det
specifikke program fra bestyrelsen.
Mange sensommerhilsner fra Ditte (ditteebsen@gmail.com)
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