”I sne står urt og busk i skjul” – det kan vi altså ikke helt se. Desværre, for sne er nu dejligt.
Januar er strøget afsted, og februar banker på og er en realitet, når dette nyhedsbrev udkommer. Vi har rundet
julen og nytår – godt nytår til jer alle – og allerede i næste uge holder vi fastelavn. Vi ER godt i gang med 2017.
Selvom det er tyndt med sne, så er det koldt udenfor. Hos os har vi Udeskole. Og udeskole er og bliver en
udeskole. I forældre skal sørge for, at jeres børn har varmt tøj på og med. Børnene er ude i mange timer. Det
blæser, det små- eller helregner og solen kan vi kikke langt efter de fleste dage. Børnene kan sagtens klare det,
og det kræver bare varmt og regntæt tøj. Hellere for meget end for lidt. Det gælder også for alle de andre børn,
som ikke har udeskole. Alle børn på skolen er ude mindst 1 time om dagen – og af og til ser vi en klasse have
undervisning udenfor. Så alle børn og unge mennesker skal have tøj på, der passer til vejret. Vi kan ikke lave om
på vejret, heldigvis.
I denne uge er 9. klasse i gang med deres projekter under overskriften ”Sygdomme”. Der bliver arbejdet i små
grupper overalt i den gamle bygning. Vores 0. klasse har rundet deres første 100 dage som skolebørn, hvilket
blev fejret til både morgensamling og senere på dagen med udstillinger med 100 genstande.
Uge 6 holder vi faguge med fordybelse i emner og fag forskelligt fra årgang til årgang. I får fra klasselærerne
skema og planer for ugen, og I skal derfor være obs på, om der er særlige krav til tøj eller grej i ugen. Nogle
børn vil møde lærere, de ikke plejer at have, men det vil fremgå af ugeplanerne. Ugen slutter med fastelavn og
husk, at børnene alle har fri fra skole kl. 12.00. SFO er åben i uge 7 for dem, der har givet besked om deres
behov.
En del af jer holder ferie i uger, hvor der er skolegang. Nogen børn kan klare det bedre end andre. Tidligere har
det været skolelederen, som gav fri, men vi er efterhånden en stor skole, og det er derfor fremover
klasselæreren, der får den opgave. Det er klasselæreren, som kender børnene bedst og ved mere om hvor
svært eller let barnet efterfølgende har ved at indhente det forsømte. Det er altid jer forældre, som må være
obs på lektier, beskeder mm, vi bruger ikke tid på individuelle lister. Uge- og månedsplaner og ellers anbefales
det at lave en god aftale med en klassekammerat eller en forælder fra klassen.
Når jeg skriver, at vi er ved at være en stor skole – så er det en realitet, at der nu er indskrevet 172 elever på
skolen. Så stor har skolen aldrig været før. Vi ansatte taler meget om plads og muligheden for fortsat at se og
møde det enkelt barn, det må vi nemlig ikke gå på kompromis med. Det er også et opmærksomhedspunkt i
samarbejdet med bestyrelsen. Vi skal også understøtte både de fysiske rammer og de menneskelige –
pædagogiske – ressourcer. Vi nyder, at så mange finder vej til vores skole, og vi synes også, at vi har meget at
byde på.
Og lidt fra os medarbejdere: Anders er blevet far og er i fuld gang med sin 14-dages orlov. Derudover vil I møde
et nyt ansigt de næste 13 uger, hvor vi har en praktikant – Tine Christiansen – som gerne vil prøve sin drøm om
at arbejde med børn af. Tine er i arbejdsprøvning og følger især Britt’s timer og kommer formentlig også på
besøg i både SFO og andre klasser.
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Sluttelig vil jeg huske jer på, at vi har ”stjerne på en skole” d. 3. marts med show kl 12-14 - hvor alle er
velkomne - forældre, bedsteforældre og søskende. Vi håber, at rigtig mange vil optræde, så giv et kærligt skub
og opbakning til jeres børn, hvis de antyder, at de har lyst.
Nyd at foråret forhåbentlig er lige om hjørnet.

Med venlig hilsen
Tina Düsterdich
Skoleleder
Trelleborg Friskole
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