9. marts 2017

Nyhedsbrev marts 2017
Mange af vores morgensange handler lige nu om marts – martsviol, om forår og håbet om lysere tider. Det ER
blevet lysere både om morgen og om aftenen, og det er dejligt. Både erantis og vintergæk pynter og Henning
og jeg var forleden helt sikre på, at vi hørte en spætte over på den anden grund. Foråret er på vej.
Fredag d. 3. marts var en helt særlig dag her på Trelleborg – vi holdt igenigen ”Stjerne på en skole”, hvor mange
børn – og ja unge mennesker havde fundet vej til såvel scene som mixerpult. Det var virkelig en fornøjelse at se
og høre dem alle, og flot blev de fulgt af deres kammerater, som klappede og støttede op om dem. Dejligt at se
jer forældre, og Kleenex blev taget i brug mere end én gang, kan jeg betro de, som ikke kunne være til stede.
Sådan en dag lyser op på flere måder.
I næste uge skal 8. klasse på introforløb og dermed ud at ”mærke – en anden – verden” og flere klasser er i
denne tid på skift i biografen.
9. klasse har de sidste normale arbejdsuger inden det kommer til at handle om afgangsprøver. I klasserne
arbejdes der på forskellig vis videre i fagene i en tid, hvor vi måske er lidt ”midt-i-mellem”.
7. klasse tager med Jette og Søren på lejrskole til København d. 22., 23. og 24. marts – vi håber, at de får en god
tur og kommer hjem med ny energi og ny viden. Flere skal afsted her i foråret – mere om det når vi kommer
tættere på.
I næste uge har vi generalforsamling – ja hele to. Skolens generalforsamling og Støtteforeningens
generalforsamling – begge d. 15. marts, hvor vi håber at se rigtig mange. Vi har brug for jeres opbakning og
støtte på det, I skal huske, er jeres skole. Det er jeres børn, som skal have de bedste muligheder for at udvikle
sig og lære både fag, teknikker – personlige og sociale kompetencer både her og nu og med henblik på deres
fremtid. Bestyrelsen og jeg glæder os til at se jer, og jeg ved, at også Støtteforeningen har brug for opbakning,
så kom til begge generalforsamlinger, der ligger i forlængelse af hinanden.
Støtteforeningen har, som I formodentlig ved, hentet en kvart million til skolen, og planen er at vores nye og
udbyggede legeplads, kan tages i brug på den anden side af påske, så tak til Støtteforeningen på alles vegne,
det bliver fantastisk for børnene at få (endnu) flere muligheder for bevægelse.
Der er en del forældre, som er begyndt at sætte deres børn af ved den gamle bygning og nogen sætter også af
på pladsen ved teknik – det skal stoppe. Mange børn færdes på udearealerne omkring den gamle skole, det er
deres lege- og værested, og ikke til biler. Nogen børn er ude fra morgenstunden i SFO’en, og de skal kunne
sendes ud i tryg forvisning om, at så længe de bliver på skolens areal og ikke leger på parkeringspladsen ved
hallen, så er de sikre. Så selvom der kan være mange biler på parkeringspladsen, så er det altså der at børnene
skal sættes af og guides hen til gåstien tæt på marken.
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Fredag d. 7. april har vi Æggeløb på skolen inden en velfortjent påskeferie, hvor både skole og SFO lukker helt
ned, kræfterne samles til forårets særlige arrangementer, afrundinger af forløb og eksamener.
Nyt på personalesiden er en fastansættelse af Toivo fremadrettet i en helt ny stilling, når Sara kommer tilbage
fra barsel.
I øjeblikket overvejer vi også at gøre skolen til et uddannelsessted for kommende pædagoger og lærere fra
”Den Fri Lærerskole”, det kommer I til at høre mere om. Det kan vi gøre, fordi Christian har valgt at stoppe helt,
når han har fulgt sine klasser helt frem til sommerferien. Vi kommer til at savne dig Christian, og du er altid
velkommen på Trelleborg Friskole.
Godt forår til jer alle

Med venlig hilsen
Tina Düsterdich
Skoleleder
Trelleborg Friskole
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