Nyhedsbrev oktober

Trelleborg Friskole 30/9-2016

Ny skoleleder
Jeg har glædet mig rigtigt meget, til at meddele jer, at vi har fundet ny skoleleder, som starter 1/112016. Tina Düsterdich blev indstillet af et enigt ansættelsesudvalg til ekstraordinær generalforsamling i
onsdags, hvor de fremmødte forældre stemte JA til indstillingen.
Vi glæder os meget til at byde Tina velkommen på skolen. Hvad Tina skal undervise i, vil vi informere
jer om senere. Jeg kan ligeledes informere jer om, at når Tina starter, fortsætter jeg som viceskoleleder.
P-pladsen
På vores forældremøder var parkeringsforholdene igen oppe at vende, og der har været nogle
forskellige ideer. Stig Thiedemann (far til Amalie i 4. klasse) har tilbudt – med sit firma – at lave flere
parkeringspladser på vores eksisterende p-plads. Det betyder rent praktisk, at vi forlænger p-pladsen, så
der kommer ca 15 ekstra p-pladser, vi etablerer en gangsti foran parkeringen ud mod marken, og vi vil
på sigt også arbejde på bedre belysning. Dette arbejde påbegyndes i uge 42, og forhåbentlig
færdiggjort. Vi er super glade for, at Stig har tilbudt dette – da det forhåbentlig kan forbedre disse
forhold. Tusind tak til Stig.
Der må stadig ikke parkeres andre steder.
Morgen/eftermiddag
SFO har mange arbejdsopgaver både morgen og eftermiddag, derfor indsætter vi en ekstra morgenvagt
kl. 8-8.20.
Ligeledes vil en lærer (Toivo) fremadrettet tage de fleste busvagter, så SFO hurtigt kan komme i gang
med deres aktiviteter om eftermiddagen.
Get Moving – uge 41
Vi nærmer os med hastige skridt Get-moving ugen, hvilket vi glæder os rigtigt meget til, da denne er en
af vores vigtige uger i forhold til bevægelse, kreativitet og fællesskab. Jeg har dog brug for at
understrege følgende:
 Vi har overnatning for alle elever fra torsdag-fredag, det koster 75 kr, som bliver trukket med
skolepengene for alle elever.
 Vi forventer som udgangspunkt, at alle elever overnatter her, men hvis enkelte ikke kan, skal de
hentes kl. 14 torsdag, med mindre de er tilmeldt SFO/klun så kan de blive her til SFO/klubben
lukker, og skal møde ind kl. 8.00 fredag morgen.
Vi har været nødt til at lave lidt firkantede regler på disse områder, da vi har haft rigtigt mange
udfordringer i forhold til elever, som blev hentet på alle tider af døgnet, og forældre der efterfølgende
ville have returneret de 75 kr., håber derfor på jeres forståelse herfor.
Ligeledes er overnatningen mobilfri – dvs eleverne afleverer deres mobiler torsdag morgen, og får dem
retur fredag kl 12, hvor de har fri og kan holde en dejlig og velfortjent efterårsferie.
Husk hver dag i get-movingugen at eleverne skal møde i idrætstøj, og med gode løbesko. Husk også
ekstra gode madpakker og vandflasker. Overbygningen skal fredag deltage i ”Elev-hørms” – extremeløbet på Antvorskov Kaserne, sammen med elever fra andre friskoler. Spændende nyt tiltag.
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Lus
I øjeblikket oplever vi et stigende antal lusetilfælde, både hos små og store elever. Jeg håber I alle vil
kæmme jeres børn, så vi kan komme de uvelkomne kræ til livs.
Skole/hjemsamtaler
De første samtaler er lige om hjørnet – nogle starter allerede i næste uge, og derfor vil jeg lige orientere
jer om dette. Hvis man ikke har mulighed for at deltage i samtalen, kan man aftale med lærerne at de
sender en mail, ang de ting der skulle have været snakket om. Det er som udgangspunkt ikke muligt, at
få samtaletid en anden dag. Ligesom det heller ikke er muligt at få flere samtaletider, hvis man er
skilsmisseforældre. Vi har stor forståelse for, at disse ting er ærgerlige, ligesom det er ærgerligt, hvis
der kun er tider tilbage, hvor man selv er på arbejde, men der ligger også nogle regler og retningslinjer
omkring lærernes arbejdstid, som jeg er nødt til at forholde mig til. Derfor melder vi også
samtaledatoerne ud allerede fra skolestart.
Generelt
I uge 43 drager 8. klasse i erhvervspraktik. Vi er rigtigt glade for, at vi kan tilbyde praktikuger i både 8.
og 9. klasse, da vi mener det er vigtigt for eleverne at komme ud at snuse til ”det virkelige liv”. Vi vil
ligeledes modtage praktikanter både i indskoling og SFO i uge 43 – Emma og Line – begge to tidligere
elever. Det bliver rigtigt dejligt. Der er stadig nogle elever, der ikke har installeret officepakken, dette
har vi brug for, så skynd jer at gøre det. I skal bruge linket fra Britts infobrev (uge 37)og så indtaster i
den kode, som alle elever har fået.
Med ønsket om en rigtig dejlig efterårsferie til jer alle.
Venlig hilsen
Ditte 
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