Maj og næsten juni – et skoleår er ved at gå på hæld, det er en dejlig tid fyldt med både boblende
glæde og også let vemod – vi er så småt i gang med at sige farvel til 9. klasse. De er her endnu, og der
er fuld gang i deres forberedelser til såvel prøver som små event, som sidste skoledag og
translokation. Stor ros for flot sidste skoledag til 9. klasse.
Vi har hilst på vores nye 0. klasses elever – hele to gange. Èn aften med mor og far og søskende og én
dag i Skole for sjov. 0. klasse skal have 2 klasselærere, Tina M og Søren, og de er begge i fuld gang
med forberedelserne. Alle I andre får besked om klasselærere, når vi kommer lidt tættere på ferien. I
øjeblikket handler det om de nuværende klasser, hvor der er samtaler på alle klassetrin. En god
anledning til at få vendt såvel stort som småt – det håber jeg, at I alle benytter jer af.
Tak til jer forældre som aktivt lagde kræfter til forældredagen d. 29. april – det var en flot skole at
komme tilbage til og også tak til alle jer, som var med til åbningen af vores nye legeplads et par dage
efter på en festlig – og lidt kold morgen. Legeredskaber kan forandre mangen en kold dag og alt bliver
flittigt brugt – TAK støtteforening – I er værd at støtte. En anden gruppe forældre er i gang med at
planlægge Sommermarkedet d. 17. juni, så uden jer forældre ingen skole. I skal både levere børnene
OG være aktive. På den måde lever friskoleånden bedst og længst. Jeg har hørt meget om netop
sommermarkedet, og glæder mig både til at opleve gymnastikugen op til sommermarkedet samt
selve afslutningen d. 17, hvor alle børn har mødepligt, da dagen er en skoledag. Til gengæld må og
skal (næsten) alle børn holde fri mandag d. 19. juni – 9. klasse har naturfagsprøve, men så får de i al
fald fred og ro.
Jeg vil allerede nu forberede jer forældre – og børn på ændring i bustider fra næste skoleår. Bus 439
kører tidligere fra Slagelse st. på de to tidlige afgange. Det betyder afgang fra Slagelse st. kl. 6.40 og
7.40 og ankomst til Trelleborg Friskole kl. 7.00 og 8.00. Ændringen træder i kraft fra d. 9. august d.å. Vi
har haft et rigtig fint samarbejde med trafikplanlægger Didde Egestad og Stillinge skoles skoleleder
Martin Meier og jeg håber, at I, som bruger flere busser, kan få tiderne til at passe sammen. Der er
ingen ændringer i eftermiddagstiderne. Det kan få konsekvenser for mødetiden generelt. Det drøfter
vi i øjeblikket i såvel bestyrelse som blandt medarbejderne. Har nogen kommentarer i den forbindelse
bedes I kontakte enten bestyrelsesformanden (Sofie) eller mig.
I skrivende stund afholder vi ansættelsessamtaler. Det blev ikke til en studerende fra Den frie
Lærerskole, som vi havde håbet. Vi får først en pædagogstuderende til november, så derfor har vi haft
et stillingsopslag. Sara kommer tilbage fra barsel d. 6. juni, så når vi begynder efter ferien, er vi
forhåbentlig fuldtallige på lærersiden og så klar både i SFO og i administrationen.
Næste års ferieplan er lagt på hjemmesiden under seneste nyt og gælder for skole, SFO og klub.
Med venlig hilsen
Tina Düsterdich, Skoleleder Trelleborg Friskole
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