NYHEDSBREV OKTOBER 2018
Get moving og overnatning:
Traditionen tro afholder vi get-moving i uge 41. Det betyder, at eleverne har idræt i alle lektioner – helt i
tråd med vores værdi om en skole i bevægelse. Eleverne bedes møde hver dag i idrætstøj, medbringende
en god sund madpakke og en vandflaske med skruelåg. Alle skal ud at løbe hver dag, og eleverne skal derfor
have fodtøj på til dette.
Torsdag skal alle overnatte på skolen, og her har vi følgende regler. Senest torsdag kl. 16.00 skal alle
madrasser, soveposer, dyner mv. være her – dvs de må også gerne leveres onsdag. Vi oplever desværre, at
elever kommer til at savne deres forældre og gerne vil med hjem, hvis forældre kommer med disse ting
torsdag eftermiddag/aften. Som udgangspunkt forventer, vi at alle elever skal sove her. Hvis enkelte elever
skal fritages for dette, skal de tage hjem efter skole som normalt. Dvs kl. 14.00 eller kl. 17.00 afhængigt af
om man går i SFO. Man skal ligeledes møde ind kl. 8.00 dagen efter. Hvis elever ikke kan fritages for evt.
sport eller arbejde denne torsdag, skal man sove hjemme. Vi ser en stor værdi i, at elever og lærere har
denne overnatning sammen. Det er en helt unik mulighed for fællesskabet, hvor både elever og ansatte kan
være sammen på en helt anden måde, end hvad hverdagen tilbyder. Vi glæder os rigtigt meget til
overnatningen, men har også været nødt til at sætte et lidt firkantet regelsæt op, for at gøre overnatningen
til en god oplevelse for alle. Der er med skolepengene i oktober opkrævet kr. 100,- for overnatningen.
Fredag har alle elever fri kl. 12.00, hvor SFO åbner. Husk SFO har lukket i uge 42.
Personalenyt:
Nogle forældre efterspørger information omkring lærernes ferie. Alle skolens ansatte har 5 ugers ferie.
Lærernes primære ferie ligger, når eleverne har ferie. Herudover har lærerne 6. ferieuge, som kan lægges
efter lærernes ønske – altså når eleverne er i skole. Endvidere kan lærerne have ferie, barsel, overtid eller
anden frihed til gode fra tidligere år, dette skal selvfølgelig også afholdes. Vi har en del af dette i
indeværende skoleår.
Lærke skal i praktik i uge 43-48. Lærkes timer bliver vikardækket dels af Therese Torp, en af vores skønne
gamle elever, der skal varetage dansk og billedkunst i 5. klasse samt billedkunst i 6.klasse. Lærkes andre
timer vil varetages af andre vikarer. I denne periode vikardækkes specialundervisning ikke.
Mathilde Pil er i dette skoleår ansat som ekstra ressource i 3. klasse. Mathilde er til stede i klassen mandag
og fredag fra. 8-12, og hendes primære opgave er specialundervisning. Berit er ligeledes sat ind som ekstra
ressource i 6. klasse. Hendes primære opgave er specialundervisning og støtte.
Skole/hjemsamtaler:
De første skole/hjemsamtaler er lige på trapperne. Vi håber at se alle forældre til disse samtaler. Hvis I
forældre ikke kan deltage i samtalerne, kan lærerne desværre ikke aftale samtale en anden dag, men kan
tilbyde at sende en mail med den information, som I skulle have haft. Det er heller ikke muligt at sende en
bedsteforælder eller anden kontaktperson, da vi ikke kan give informationer om jeres børn til andre.

Hvis I har brug for en større samtale omkring evt. bekymringer for barnet el.l, kan dette selvfølgelig aftales
med klasselæreren. Husk at se i aktivitetskalenderen på hjemmesiden, hvornår der er samtaler i dit barns
klasse.
Forældrehjælp på skolen:
Jeg savner stadig en masse forældrehjælp-sedler. Endvidere har jeg desværre modtaget en masse sedler
uden barnets navn på. Hvis I ikke kan finde sedlen, så send mig endelig en mail, hvori I beskriver, hvad I
ønsker at hjælpe med i dette skoleår.
Jeg vil også lige huske jer på, at vi har pædagogisk dag 18/1. Det betyder, vi får brug for forældrehjælp fra
6.30-17.00 denne dag.
Når elever skal have fri:
Det er klasselærerne, der giver elever fri – både en enkelt dag eller for en længere periode.
Klassenyt:
9. klasse har været på en fantastisk skolerejse til Dublin. Jeg håber, at I har set billederne på skolens
officielle Facebook-side: Trelleborg Friskole.
Ligeledes har 6. klasse haft en spændende ekskursion til København.
8.klasse skal i erhvervspraktik i uge 43.
Facebook:
Når skolen laver opslag på vores Facebook-side ”Trelleborg Friskole”, må I meget gerne dele opslaget. På
den måde skaber vi større synlighed om de fantastiske ting, der sker her på skolen.
Vi håber alle får en skøn efterårsferie 😊
På personalets vegne
Astrid & Ditte
6. klasse på ekskursion
9. klasse i Dublin

