Og hvor blev august lige af? – Jeg synes lige vi har haft 1. første skoledag, og nu er vi hele 3 uger
henne og SÅ godt i gang, og nok også lidt bagud på nogle områder. Men ferien har gjort godt.
Børnene – ungerne – er vokset, og vi er igen mange i hallen til morgensang med alle klasserne fra 0. til
9. klasse, og vi er så heldige, at mange forældre (bedsteforældre) har mulighed for at deltage, og det
er altså også rart.
I forældre er, som også Jens var inde på til forældremødet for indskolingen i tirsdags, meget velkomne
her på skolen i undervisningstiden, til vores fælles arrangementer, på arbejdsweekenderne og til
vores kommende pædagogiske dag d. 19. januar, hvor sfo og skole er jeres hele dagen. I den
forbindelse vil jeg minde jer om, at når I beslutter jer for at deltage i jeres børns undervisning, skal I
aftale det med læreren på forhånd. Vi vil nemlig meget gerne bruge jeres hjælp i undervisningen, og
det kan vi kun hvis vi ved at I er der. Når I deltager/er med jeres børn i skole, så skal I prioritere jeres
skolebarn og derfor ikke have søskende med – det giver (desværre) for meget uro. Vi er rummelige,
men vi har jo fortsat en intension om at nå mål, både faglige og sociale.
Der kan være situationer, hvor det ikke passer en lærer at have forældre med i undervisningen, så I
kan risikere et nej til en konkret undervisning. Det betyder ikke nej til al undervisning, - det må I ikke
høre, når det sker. Der kan også være perioder, hvor det er mindre godt for jeres eget barn, at I er
med, så gå i dialog med lærerne når i vil med – vi kan kun være glade for engagerede forældre. For os
er I en kæmpe ressource, og vi har brug for jeres mange forskellige kompetencer.
Arbejdsweekenderne er fastlagt og bliver lagt ind i vores aktivitetskalender, som a ajourføres jævnlig,
så hold øje med den. Vi sætter også tid på skolehjemsamtalerne, da lærerne har fået lov til at lægge
dem både eftermiddage og aftner, som de kan få det til at passe ind. Nogen har mange samtaler over
forholdsvis kort tid, så enderne skal nås hele vejen rundt. Vi regner med at I, når I ved det i god tid,
kan planlægge jer ud af skæve tider. Aktivitetskalenderen (og ikke mindst vores planlægning) fortæller
også at 9. klasse tager til Prag i uge 37, at vi alle deltager i Get Moving ugen(uge 41) med overnatning
fra torsdag til fredag – ALLE, og I kan også se hvornår børnene skal i biografen og hvornår bestyrelsen
holder bestyrelsesmøder. Som skrevet; den opdateres jævnligt.
En stor nyhed, som nok er ude overalt allerede, er, at Støtteforeningen har købt en pavillon til os med
hele 120 kvadratmeter – vi får meget mere plads!
Bestyrelsen er sammen med personalet i gang med at finde en passende placering, og så bliver der
ellers brainstormet på anvendelse af de mange gode kvadratmeter – de er brugt 15 gange, mindst!
Det er fantastisk og vidunderligt, tænk at få plads til alle de børn og voksne vi efterhånden er. 170
elever kan vi indberette d. 5. september, hvor alle skoler over hele landet indberetter elevtal til
undervisningsministeriet, så vi efterfølgende kan få tilskud til at holde skole.
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Sluttelig mere nyt fra personalesiden. Thomas, vores vikar, har fået elevplads og tager nu videre udi i
uddannelse og job. Vi har været så heldige at få fat i to nye vikarer som sammen med Berit og AnnSophie vil dække sygdom, ferie og kurser. Daniel holder pause efter endt gymnasie og Haudam venter
på sin plads på lægestudiet d. 1. februar. Jeg håber I tager godt imod dem. Britt, Pernille og Jette skal
på kurser her i efteråret (dansk og TR) og Jakob er fortsat i gang med sit matematiklinjefag, så også de
voksne er ”udsat” for undervisning, og forhåbentlig læring.
Sluttelig vil jeg krydse fingre for at noget af alt det gode vejr vi har haft i august fortsætter ind i
september, så vi kan få lagt de sidste tagsten og lukket af på 1. salen. Det bliver så flot vores tag og
ikke mindst bliver det tæt, hvilket vi vil sætte stor pris på. Og al den varme vi sparer, bruger vi på
undervisningsmaterialer og på opgradering på medarbejdersiden – for vi vil jeres børn det bedste, og
det bedste er en god og læringsrig hverdag – det skal vi yde et stort bidrag til.

Med venlig hilsen
Tina Düsterdich
Skoleleder
Trelleborg Friskole
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