Nyhedsbrev juni 2017
Sidste morgensang inden ferien – en rørende én af slagsen, som det er sket før i løbet af året.
Morgensang og fællesskab hører sammen.
Til Christian fik vi sagt ”pænt farvel’” og vi sang bl.a. vores sang; ”Skoleliv på Trelleborg” fyldt med ord
om netop fællesskab, børn, sjæl og krop. Og bevægelse – der så flot blev udfoldet i lørdags til
sommermarkedet. Sikke en opvisning – sikke en dag. Ivrige og dygtige børn, ivrige og samarbejdende
børn, børn som tør og kan stille sig frem. Forældre som klappede, forældre som stod i boder og
forældre som støttede skolen med nærvær og økonomi i boderne og til støtteforeningen.
Her på Trelleborg har vi noget med fugle og frihed. Måske er det sangen, måske er det udeskolen eller
måske, fordi mange morgensange er ledsaget af billeder af fugle. Henning fortalte forleden om én af
vores elever, som helt begejstret havde talt sin mor helt træt, fordi han var blevet optaget af fugle og
begejstret bare fortalte og fortalte. Lyt og tal til og med jeres børn – uanset om I er interesseret i fugle
eller ej, sproget er til for at bruges. Mange af vores børn kan noget med sprog og det kan de, fordi det
udfoldes såvel i dansk som i alle fag, og forhåbentlig også derhjemme.
9. klasse havde translokation i onsdags med forældre, søskende og bedsteforældre – og deres lærere.
En dejlig aften hvor der blev uddelt beviser, sunget og talt og ikke mindst ønsket held og lykke videre
frem, - og på gensyn. For vi håber at se både dem og de, som ikke har deres daglige gang på skolen, til
vores fælles sammenkomster året igennem. En gang Trelleborg elev, forælder eller ansat – altid
Trelleborg.
Til næste år får I mere for skolepengene. Vi begynder dagen med morgensang kl. 8.00. Bus 439 har
fået nye tider pr. 14. august og skal vi starte dagen i fællesskab, er det, når bussen har sat børn og
voksne af lige her udenfor. Niels Peter tager fra næste år busvagten, så børnene fortsat kommer
sikkert til morgensang. Det er muligt, at vi får lidt mere trængsel på parkeringspladsen men husk, at
det er stadig muligt at komme før kl. 8.00 med sine børn. Kom i god tid eller lidt før, så vi får en rolig
start på dagen. De fleste kører behersket – så det fortsætter vi bare med. De 20 minutter dagen bliver
længere, bliver i første omgang brugt til at give børnene spisetid uafhængig af undervisning og
frikvarter. Eftermiddagsbusserne er der ikke rørt ved, så dagen bliver lidt længere.
SFO har lukket i ugerne 28, 29 og 30 og på kontoret er der også lukket i uge 31 i år. Fra uge 32 er vi
lærere og ledere i gang igen med planlægning og pædagogiske dage.
Hen over sommeren skifter vi mailadresser. Vi fik sidste år licenser til Microsoft Office 365 og dermed
mailadresser med ”efternavnet” Trelleborgfriskole. Det tager vi i brug, og på sigt betyder det, at
SkoleKom forsvinder. I vil opleve, at ikke bare kontoret sender fra Trelleborgfriskole-adressen, men
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også alle vi andre begynder at bruge vores nye e-mailadresser, som også jeres børn har fået hver især.
Vi skal nok informere yderligere.
Som I kan se, er der sat stilladser op rundt om den gamle skole. Vi får skiftet tag hen over sommeren
og i den solrigeste verden af dem alle, er håndværkerne helt færdige inden første skoledag søndag d.
13. august, og ellers bliver det færdig i løbet af august. Godt vejr ønskes til både håndværkere og alle
os andre, som lige om lidt går på en velfortjent ferie. Sådan har jeg det – velfortjent for alle.
Det var unægteligt en anden start på ferien, som mødte jer alle sidste år. Blandt mange andre
oplevelser betød det, at jeg fik muligheden for at blive en del af Trelleborg Friskole og jeg nyder hver
en dag, det skal I vide – børn, forældre og ansatte. Tak for den tillid, som I har mødt mig med, tak for
jeres tilbagemeldinger – smil og ikke mindst jeres aldrig svigtende engagement – og det gælder
samme førnævnte gruppe; børn, forældre og ansatte. At glæde sig til at komme på arbejde hver dag
er ikke alle forundt, men det er I i høj grad en medvirkende årsag til, at jeg gør.
En særlig tak til bestyrelsen og ansatte, som alle stod overfor en stor opgave sidste sommer; at
komme videre uden en skoleleder og med mindst mulige skrammer – demokratisk og økonomisk. I
har på forskellig vis – og med forskellig intensitet – været mig en støtte og hjælp så lang, så godt. Jeg
får fortsat brug for den støtte – én svale gør ingen sommer, men sammen kan vi SÅ meget. Det
fortsætter vi med – efter ferien.
God sommer til jer alle

Med venlig hilsen
Tina Düsterdich
Skoleleder
Trelleborg Friskole
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