”Sommeren er forbi” synger C. V. Jørgensen ”og den nærmest fløj afsted”. Forhåbentlig er det
bare ferien, som er forbi og ikke sommeren. Hvis vi er heldige, har vi stadig gode sommerdage
tilbage. DMI’s definition på en sommerdag er som bekendt 25 grader, så der kan sagtens være
flere af den slags dage tilbage både her i august og i september.
Men dagene uden skole foran er talte. På søndag d. 13. august har vi første skoledag, hvor jeg
glæder mig til at se alle børn, deres forældre og medarbejdere til en fælles start på skoleåret.
SFO og klub har været i gang i to uger, og resten af staben er såmænd også i gang, både
pedeller og administration er i fuld sving og ligeså lærerne, som dels har forberedt
undervisning og dels har holdt fælles pædagogiske dage. Vi er så klar, som man kan være, og
kan nå at blive. Skemaerne er lagt, og I får dem alle på søndag. Specielt ønsker jeg 0. klasse
velkommen – flere er allerede begyndt i SFO. 11 skønne børn skal begynde, og de kan sagtens
tåle at blive flere og stadig være en lille tryg flok. De har set hinanden et par gange i
forsommeren, men nu bliver det altså dagligt.
I har før ferien fået indbydelse til første skoledag. Jeg vil opfordre alle, som kan, til at cykle på
søndag og for jer i biler, vil vi åbne dele af sportspladsen. Kom gerne i god tid, da det typisk får
det hele til at glide meget nemmere. I skal være opmærksomme på, at vi fortsat er i fuld gang
med at få lagt nyt tag. Det betyder dels, at man ikke kan køre ind ved den gamle skole, og dels
at dele af området omkring den gamle skole er spærret af. Vi laver en midlertidig
cykelparkering, da den gamle er en del af afspærringen.
Når vi begynder året på en søndag, så holder vi også en dag fri. Den har vi lagt fredag d. 18.
august. Det har, typisk for de små, været en hård start med 6 skoledage i rap (måske også de
store), og derfor er der skolefri den efterfølgende fredag fremadrettet. SFOén er åben og her
kan der både leges og slappes af. Torsdag d. 17. august har vi skolefoto, så kryds fingre for
godt vejr, for så kan billederne tages udenfor. Det giver så meget energi til vinter at kikke på
glade sommerbilleder.
Og så det VIGTIGE, VIGTIGE: Husk at vi har ændret mødetid om morgenen. Bus 439 har som
bekendt fået nye tider om morgenen, og derfor møder alle nu til morgensang kl. 8.00. Det
giver os mulighed for at give børnene tid til at spise deres mad i ro og mag midt på dagen,
hvor vi som noget nyt har indlagt reel tid til at spise. Eftermiddagsbusserne er der ikke ændret
tider på, så her er alt som det plejer.
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Vores aktivitetskalender lægges også ud på hjemmesiden, så I kan se hvad der sker for os alle
det kommende år. Den opdateres i løbet af året, men vi har virkelig forsøgt at få alt med, så
både voksne og børn kan planlægge efter den. Vær opmærksom på at forældremøderne er
lagt allerede her i august og september.
Alle medarbejdere har fået ny mailadresse. Nu slutter vi alle med trelleborgfriskole.dk. I kan
lige om lidt se vores nye adresser på hjemmesiden, som også har fået ny webmaster.
Johannes fra 8. klasse har overtaget opdateringen af hjemmesiden, og jeg glæder mig vildt til
samarbejdet med Johannes. Og ligeså til samarbejdet med både Ann-Sophie og Janne, der i
lighed med alle andre, er rigtig godt i gang hos os allerede. Marie, som har været vikar hos os
næsten hele sidste år, kommer vi kun til at se ganske lidt til i det kommende år, da Marie har
fået mere fast arbejde i Høng, men Thomas har vi endnu fornøjelsen af i både skole og SFO,
når der er brug for en ekstra eller anden hånd.
Sluttelig vil jeg tillade mig at sende en opfordring til jer alle. En opfordring om at melde jer ind
i vores støtteforening. Alle kan være medlemmer: Nuværende og tidligere elever, forældre og
bedsteforældre. Legepladsen står som et fint bevis på deres arbejde, men de har fortsat ideer
og ambitioner, og de kan støttes via et medlemskab. På hjemmesiden finder I mere
information.
Og så er vi ellers ved at være klar. Jeg ser frem til et godt samarbejde med børn, forældre,
bestyrelse og medarbejdere. Jeg glæder mig vildt til at have været igennem et helt års
aktiviteter og traditioner. Jeg kan se på mine medarbejdere, at det giver ro at ”kende årets
gang”, så det vil jeg også have – ro og kendskab.
Vi ses søndag

Med venlig hilsen
Tina Düsterdich
Skoleleder
Trelleborg Friskole
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