Trelleborg Friskoles nyhedsbrev december 2016

En – næste to måneder – tiden flyver afsted, når man er i godt selskab, og det er jeg på Trelleborg Friskole.
Siden 1. november er der sket en hel del, og det bliver der ved med – heldigvis.
Jeg er vild hverdagen, og ”mest af alt, holder jeg af hverdagen”, som Dan Turell så klogt har givet videre i skrift
og tale. Hverdagen på Trelleborg Friskole er en hverdag fyldt med energi, læring og aktivitet, og november
måned har givet os både hverdage og mange særlige dage.
Uge 46 kendes ikke for hverdagen. Alle gjorde noget andet. 9. klasse var i erhvervspraktik og resten af skolen –
både børn og voksne – arbejdede med ”Folk og røvere i Kardemommeby” med hele 3 forestillinger fyldt med
sang og musik af både store og små. Der blev lavet kostumer og rekvisitter. Øvet stykke, øvet sange og musik.
Der blev bagt boller til den store guldmedalje, og forældre kom med mad og drikkelse til vores fest fredag
aften. En skole i bevægelse.
9. klasse har haft terminsprøver – og både 7. og 8. klasse har prøvet kræfter med projektopgaven – der har
været udflugter, undervisning og 1. dec. klippede vi julepynt, som bliver bedømt her inden jul. Godt vi fik både
forældre og bedsteforældre til at hjælpe. Den 13. dec. havde vi det smukkeste Luciaoptog. 1. klasserne har øvet
krybbespil, som vi andre får glæde af sidste skoledag. Flere har allerede nydt krybbespillet i kirken d. 18. dec.
Jeg tror, vi er ved at være klar til en stille, rolig og ikke mindst fredelig juleferie – jeg er i al fald. Husk at SFO
holder lukket fra i morgen kl. 17.00 (Klub kl 16.00), og først starter med os andre d. 4/1 igen.
Vi er alle tilbage d. 4. januar. Den første måned byder på hverdage og lidt mere ro og regelmæssighed. Februar
går det løs igen med faguger, fastelavn og projekt for 9. klasse – det vender vi tilbage til. Tjek altid
årskalenderen på hjemmesiden, som løbende opdateres.
Jeg er, som I sikkert kan fornemme af ovenstående, meget glad for mit job her på Trelleborg Friskole. Jeg er
godt tilfreds med mit nye liv sammen med børn, medarbejdere og forældre på skolen. I november var jeg –
sammen med Bente – på budgetseminar, og som følge deraf er vi i fuld gang med at kikke på næste år med
både pædagogiske tanker og økonomisk blik. Vi skal fortsat være påpasselige, for selvom skolen er i god vækst,
så skal vi passe på.
Jeg har prioriteret at tale med alle medarbejdere på tomandshånd, og der er god arbejdsenergi i alle. Vi har
rigtig mange ideer, som vi stille og roligt folder ud når tid og penge rækker til det. I Klubben laver vi fx et
pilotprojekt omkring afkrydsning, som ud over at gøre det lettere at ”tjekke ind og tjekke ud”. Vi får også nogle
erfaringer med mere brug af IT til understøttelse af arbejdsgange. Forældre til klubbørn skal nok få mere og
direkte besked, når vi går i gang.
Tilbage er blot at ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår fra os alle
Vi ses i det nye år
Tina
Skoleleder
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