”Er lyset for de lærte blot….” Er det ikke fantastisk med lyse morgner og lyse aftner. 1. november da
jeg kørte hertil for første gang, tænkte jeg: ”Puha, det bliver en lang og mørk vinter, sikke en start” –
og så er vinteren bare fløjet afsted og energien er så småt ved at stige. Med udsigten til en påskeferie,
stiger energien endnu mere, indrømmet. I morgen fredag har vi æggeløb inden alle sendes hjem på
ferie. Jeg glæder mig til at opleve dagen som er fyldt med traditioner, kan jeg høre.
I april bliver skoledagen brudt igen og igen. Der er terminsprøver for 8. klasse (tak til alle jer forældre
der meldte sig som eksamensvagter), Indskolingen har overnatning på skolen og skal i den forbindelse
til Odense ZOO, og så skal 4 klasse på tur. 9. klasses skriftlige prøver begynder i starten af maj, så lidt
træning op til gør ingen skade. I 2. klasse holdes forældresamtaler i slutningen af april og efterfølges i
maj og juni for alle andre forældre.
Jeg håber, at rigtig mange forældre møder op til arbejdslørdag d. 29. april. Det er en dag, hvor I dels
hjælper skolen og dels får mulighed for at være sammen som forældre og have uformel forældresnak,
og jeg ved snart ikke, hvad der er vigtigst. Skolen har brug for jeres arbejdskraft, det tror jeg er vigtigt,
at I forstår. Når en forældre møder ind som eksamensvagt eller den gamle skole bliver hvidtet, så
sparer vi penge, som i stedet kan gå til mere voksenstøtte i undervisningen eller indkøb af
undervisningsmaterialer eller til noget helt tredje. Men vigtigt er det også, at I forældre får mulighed
for at være sammen, tale sammen, have noget at gøre sammen og at I får set børnene sammen. De
kommer forhåbentlig med. Skolen er jeres, og har brug for jer.
Nogen af jer har allerede mødt Thea i SFOén. Thea er i praktik frem til sommer. På et tidspunkt er
Thea nok også at finde i skolen, men til en start altså i SFO. Tine er færdig med sin arbejdsprøvning og
på vej videre med et tak til alle for en dejlig tid på Trelleborg Friskole. Sluttelig på personalefronten er
der indgået en aftale mellem skolen og Bente Mark om, at Bente fratræder sin stilling på skolen.
Bente har haft sidste arbejdsdag. Skolen siger tak for samarbejdet og ønsker Bente held og lykke
fremover. Vi har i øjeblikket hjælp udefra af Pia, som kommer et 1 til 2 dage om ugen. I ledelsen er vi
så småt gået i gang med de første indledende øvelser ift at planlægge næste år, både i forhold til
skema og i forhold til arrangementer, ture mm. Næste skridt er fælles drøftelse af oplæg med
medarbejderne – alle vil så gerne, og det gælder om at være i god tid.
Vi lukker for telefonerne i påsken og så kan I fremadrettet ringe til Ditte på 5123 5128. Ditte har fået
arbejdsmobil og den bedes I bruge.
God påske til jer alle
Med venlig hilsen
Tina Düsterdich, Skoleleder
Trelleborg Friskole
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