
 

 

 
Skoleblad for Tømmerup Friskole          Marts 2019 

 
Aktivitetskalender for marts 2019 

 

  Fredag den 1. marts    Fastelavnsfest 
  Fredag den 1. marts    Pædagogisk dag, friskolen 
  4. - 10. marts     Skilejrskole Østrig, 7. - 8. klasse 
  7. - 12. marts     Lejrskole Rom, 9. klasse 
  Torsdag den 7. marts    Skole/hjem samtaler, 4. klasse 
  Mandag den 11. marts    Erstatningsfridag, 7. - 8. klasse 
  Tirsdag den 12. marts    Skole/hjemsamtaler, 0. klasse 
  Onsdag den 13. marts    Erstatningsfridag, 9. klasse 
  Onsdag den 13. marts    Kulturpakkearr., 3. - 6. klasse 
  Mandag den 18. marts    Bestyrelsesmøde 
  Den 20. og 21. marts    Individuelle samtaler m. sundhedsplejerske, 8. kl. 
  Torsdag den 21. marts    Skole/hjemsamtaler, 4. klasse 
  25. - 28. marts     Introforløb på ungdomsuddannelserne, 8. kl. 
  Mandag den 25. marts    Skole/hjemsamtaler, 6. klasse 
  Mandag den 25. marts    Skole/hjemsamtaler, 3. klasse 
  Tirsdag den 26. marts    Skole/hjemsamtaler , 3. klasse 
  Tirsdag den 26. marts    Biograftur til Kalundborg, 5. klasse 
  Onsdag den 27. marts    Undervisningsforløb med SSP, 4. og 5. klasse 
  28. marts -  3. april     Teaterdage, 7. - 9. klasse 
               
     Næste nummer af Fri-nyt udkommer den 1. april 2019 

Fri-nyt 

www. toemmerupfri.dk 

Billeder fra fastelavnsfesten 



 

 

 
Fra mit kontor 
 
Kommende arrangementer 
Marts måneds kalender er spækket med arrangementer. Mens dette skrives er der fuld gang i fastelavns-
festen og 7. - 8. klasses skitur og 9. klasses tur til Rom venter lige om hjørnet. 
Skole/hjemsamtaler fortsætter i marts måned og i slutningen af måneden skal 8. klasse på introforløb på 
de forskellige ungdomsuddannelser. Marts måned rundes af med starten på teaterugen i overbygningen 
og den 4. april inviterer vi til forårsfest i Tømmeruphallen. Invitation til dette arrangement kommer snart, 
men reserver aftenen allerede nu - også i forhold til bedsteforældre og andre, som kunne have lyst til at 
opleve vores elever optræde i flotte rammer. 
 
Registrering af fravær 
Vi er for øjeblikket i gang med undersøge, om vi kan ændre på vores måde at registrere fravær på. Den 

nuværende aftale med, at forældre melder deres børn syge til skolen fungerer ikke optimalt. Idéen med 

det er jo, at forældre, hvis barn ikke møder op i skole uden en fraværsmelding fra hjemmet, skal kontak-

tes af skolen. Der kan imidlertid gå rigtig meget galt i den procedure. Derfor er vi pt. I gang med at under-

søge andre muligheder for fraværsregistrering. Jeg skal nok vende tilbage med dette senere. Indtil videre 

vil jeg stadig bede om, at børnene meldes fraværende til skolen - og meget gerne til kontoret - når de er 

syge. 

Forældrestøtte til trivsel 

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at hele vores forældregruppe meget gerne bakker op om børnenes gode 

trivsel i skolen. Ind i mellem oplever vi - helt naturligt - at de gode hensigter kan være svære at leve op til 

i dagligdagen. Vi er alle sårbare i forhold til vore egne børn, og ind i mellem bliver kommunikation misfor-

stået. Jeg skal give et par eksempler fra dagligdagen: Rigtig mange af de små konflikter, som altid vil op-

stå når mange børn er samlet, bliver klaret på skolen. Desværre oplever vi ind i mellem, at forældre får 

talt sådanne konflikter op, når børnene kommer hjem fra skole. Forældrene spørger barnet om, hvordan 

dagen er gået, og her nævner barnet så måske en konflikt, der været i skolen. Det er der intet i vejen 

med, men jeg vil opfordre til, at man som forældre også spørger ind til, om konflikten er klaret på skolen 

og om de implicerede børn er kommet videre. Det er vigtigt, at forældrene her vurderer konfliktens stør-

relse og - ved småting - hjælper til med, at barnet kommer videre. Hvis det er konflikter af større eller til-

bagevendende karakter, skal skolen naturligvis kontaktes. Men det er vigtigt, at børnene også lærer at 

sortere og at de lærer at lægge små uenigheder bag sig. 

Et andet eksempel er afholdelsen af fester - specielt i de ældste klasser. Jeg kan kun klart opfordre foræl-

dre til at være inde over, når deres børn ønsker at holde fest. Også i de ældste klasser er det vigtigt, at 

man inviterer efter et gennemskueligt kriterie (fx hele klassen, alle drenge, alle piger), således at ingen 

føler sig ekskluderet. Der er ikke noget i vejen med at holde en privat fest udenfor skoleregi, blot det klart 

fremgår af invitationsformen. 

Heldigvis er min klare fornemmelse, at alle gør sig umage og  - som jeg startede med at skrive - at inten-

sionerne er de bedste. Vi skal nok fra skolens side hjælpe og bakke op omkring det sociale liv blandt sko-

lens elever. 

I uge 10 er både Pernille T. og undertegnede med 7. - 8. klasse i Østrig. Vi træffes derfor først igen tirs-

dag den 12. marts. Vi glæder os til en uge med  - forhåbentlig - god sne, godt vejr, gode kolleger og søde 

elever. 

Med venlig hilsen 

Jens 



 

 

Nyt fra børnehaven 

 

Fredag den 1. marts forvandles alle i Tømmerup Fribørnehave til alt fra søvngængere, spejlæg, superhel-

te og yndige prinsesser ...og vi glæder os. Vi holder samling, hvor vi kigger på alle vores flotte udklædnin-

ger og spiser fastelavnsboller. Bagefter går vi ud i haven og slår katten af tønden. Det bliver spændende 

at se, hvem der bliver den heldige vinder af årets hjemmelavede krone.  

Foråret er begyndt at titte frem, og fuglene synger højt på himlen og de første madpakker er blevet spist 

udenfor. Det er en skøn årstid, hvor vi holder fokus på alt det der spirer og vågner i naturen. Vi har bygget 

vores egne redekasser som er hængt op rundt omkring i haven og ved shelterne. Vi har plantet nye plan-

ter i haven og glæder os til at følge at de slår rødder og vokser sig store. 

Torsdag den 28. marts kl. 17.00 - 19.00 holder vi forældremøde (uden børn), hvor Mette og Louise fra 

Motorisk team kommer og holder oplæg omkring selvhjulpenhed i børnehøjde og vi supplerer med prak-

siseksempler fra børnenes hverdag i børnehaven. Vi glæder os rigtigt meget til at se så mange forældre 

som overhovedet muligt og til at være i dialogen omkring betydningen af børns selvhjulpenhed. 

På vores køleskab hænger der lige i øjeblikket en ferieplan for afholdelse af sommerferie, og det vil være 

en meget stor hjælp for os, hvis I skriver på, hvornår I holder ferie, så vi kan planlægge personalets ferie. 

Tak for hjælpen. 

Med venlig hilsen 

Pernille K. 

PS: Nu hvor foråret titter frem og det kribler og krabler i visne blade og man får lyst til at gå i haven. Hvis I 

får planter, stauder eller andet i overskud, så vil vi rigtigt gerne lave en "børnehave" for jeres aflagte plan-

ter, så vores have kan blive mere blomstrende. TAK.  

 

 

 

 

 



 

 

Nyt fra bestyrelsen 

Bestyrelsen havde møde den 21. februar 2019, hvor følgende punkter fra dagsorden var mest interessan-

te. 

Jens Boldt fremlagde budget for 2019. Budgettet er særligt præget af situationen i efterskolen med færre 

elever. Selvom skolen har væsentligt flere optagne elever i kommende skoleår, får det lave elevtal i inde-

værende skoleår konsekvenser, der rækker flere regnskabsår frem. Uden at blive for teknisk handler det 

især om, at statstilskud betales forud, men da vi i år har haft så få elever, står vi overfor et stort tilbagebe-

talingskrav. Budgettet viser derfor et underskud for 2019, som bestyrelsen enstemmigt godkendte. De 

forhold, der ligger til grund for de røde tal, er forhold, som dels er svære at tage højde for, dels er svære 

at ændre i et snuptag. Det bliver derfor et langt sej træk, men bestyrelsen følger budgettet tæt i løbet af 

året sammen med skolens ledelse.  

Selvom økonomien er stram, er det fortsat vigtigt at investere i forbedringer af skolen. Efterskolens bade-

rum er virkelig nedslidte, og en renovering er nødvendig, hvis vi skal kunne tiltrække elever i de kommen-

de år. Bestyrelsens byggeudvalg har været i en proces, hvor baderum er blevet prioriteret, der er indhen-

tet tilbud fra forskellige håndværkere, og renoveringen kommer til at foregå i sommerferien, hvor der ikke 

er elever på skolen. De nye baderum skal stå klar, når det nye elevhold møder ind til august. 

Bestyrelsen godkendte undervisningsmiljøvurdering på baggrund af elevbesvarelser i friskolen – konklusi-

on og anbefalinger vil fremgå af skolens hjemmeside.  

Bestyrelsen har siden sidste bestyrelsesmøde modtaget 2 henvendelser fra forældre i friskolen. Den ene 

henvendelse er fra en konkret klasse, der har brug for hjælp til at håndtere udfordringer med trivsel i klas-

sen. Uanset om der er god eller dårlig trivsel i en klasse, vil det påvirke undervisningen og relationerne 

børnene imellem. Henvendelsen blev drøftet i bestyrelsen, og der er lagt en plan for det videre forløb.  

Den anden henvendelse var fra en forælder, der stillede spørgsmålstegn ved skolens håndtering af syge-

meldinger af elever. Det blev på bestyrelsesmødet tydeligt, at bare de 7 bestyrelsesmedlemmer meldte 

deres syge børn forskelligt til skolen, og det var ikke klart, hvordan sygemeldingerne bliver håndteret ef-

terfølgende, så beskeden når frem til den relevante lærer. Jens tager emnet videre til lærermøde, og der 

kommer en fælles udmelding på et senere tidspunkt, når en fælles praksis er besluttet.  

Jonas Gindesgaard orienterede om den kommende dramaforestilling i efterskolen den 7. marts 2019 – 

det lyder som en spændende forestilling, som vi glæder os til at opleve.  

Næste bestyrelsesmøde er den 18. marts 2019. 

På bestyrelsens vegne 

Vivi Thyme Thorndal 


