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Tak for en fin velkomst
Tak til bestyrelse, medarbejdere – BØRN – og forældre for jeres varme velkomst i går. Det er dejligt at være
her, og tro mig når jeg skriver, at der er styr på alle sager af betydning. Skolen har været i gode hænder hos
Ditte, medarbejdere og bestyrelse de sidste måneder, og nu hvor vi er samlet, fortsætter arbejdet i fællesskab.
Jeg møder en skole med glade børn, som har lyst til at gå i skole – lyst til at lære og udvikle sig, som har
overskud til at lukke nye bekendtskaber ind – og som så i øvrigt fortsætter deres eget. Jeg møder en gruppe
medarbejdere som har løftet, og løftet i flok. De har, som alle andre, været dybt berørte og har alligevel og
selvfølgelig fortsat med at sørge for, at hverdagen er gået videre for børn og voksne på Trelleborg friskole. Det
har jeg store respekt for. Jeg glæder mig så meget til at være en del af skolens fremtid.
Frem til sommerferien underviser jeg 5. kl. i dansk, historie og kristendom. Jeg prioriterer at få indblik i og styr
på økonomi og administration, personaleledelse og ikke mindst i værdiarbejdet og de pædagogiske visioner for
skolen. Vi skal ikke lave noget om her og nu, men som jeg fortalte på den ekstraordinære generalforsamling, så
stiller jeg spørgsmål om faglighed, udvikling af sociale og personlige kompetencer – pædagogik og didaktik.
Skolen er fyldt med engagerede medarbejdere og forældre, det er ret unikt. Jeg glæder mig til samarbejdet på
kryds og tværs.
Jeg er her på skolen stort set hver dag i tidsrummet 8 til 15/16 – nogen gange kortere og nogen gange længere.
Jeg har et direkte mobilnummer 5123 5127, og en mail på skolekom Tina.dusterdich@skolekom.dk.

De bedste hilsner
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