
 

 

 
Skoleblad for Tømmerup Friskole          April 2019 

 
Aktivitetskalender for april 2019 

 

  28. marts -  3. april     Teaterdage, 7. - 9. klasse 
  Tirsdag den 2. april    Bestyrelsesmøde 
  Torsdag den 4. april    Klasselærerdag 
  Torsdag den 4. april    Forårsfest i Tømmeruphallen 
  Fredag den 5. april     Klasselærerdag 
  Lørdag den 6. april     Møde med kommende 0. klasse 
  Fredag den 12. april    Rynkebyløb  og skolernes sangdag 
  13. - 22. april     Påskeferie 
  Tirsdag den 23. april    Generalforsamling 
  Torsdag den 25. april    Kulturpakkearr., 0. - 2. klasse 
  Torsdag den 25. april    Ekskursion til Rigsarkivet, 8. klasse 
  Mandag den 29. april    Offentliggørelse af udtræksfag, 9. klasse 
  Tirsdag den 30. april    Science EXPO, 8. klasse 
                 
     Næste nummer af Fri-nyt udkommer den 1. maj 2019 

Fri-nyt 

www. toemmerupfri.dk 

Billeder fra skilejrskolen 



 

 

 
Fra mit kontor 
 
Kommende arrangementer 
Torsdag den 4. april er der forårsfest. I disse dage øves der på højtryk for at få 7. - 9. klasses forestilling 
på benene. Jeg har flere gange været forbi, og I kan godt glæde jer. Det bliver garanteret endnu en aften, 
som både elever, personale og publikum vil kunne huske længe. Som sidste år foregår det i Tømme-
ruphallen, hvor der er plads til alle. Så både forældre, bedsteforældre, søskende og så videre er hjerteligt 
velkomne. Husk at komme i god tid, så alle kan være på plads kl. 18.30. 
Både den 4. og 5. april er for 0. - 6. klasse klasselærerdage med mødetid til kl. 13.00. En del af torsdagen 
bruges til generalprøve. 7. - 9. klasse får særskilt besked om mødetider fra teaterlærerne. 
 
Fredag den 12. april, op til påskeferien, har DR genoplivet Skolernes Sangdag. Det kører i TV fra kl. 
12.30-13.10. Vi har allerede øvet os på sangene og skal naturligvis synge med sammen med skolerne i 
resten af landet. Derfor går eleverne først på påskeferie kl. 13.15. Inden da skal eleverne ud på en løbe-
tur i forbindelse med vores deltagelse i Rynkebyløbet. Nærmere besked om dette arrangement kommer 
senere. 
 
Generalforsamling 
Tirsdag den 23. april kl. 19.00 afholdes den årlige generalforsamling. Jeg kan kun opfordre alle til at mø-

de op. Det er her man får en række informationer fra bestyrelse og ledelse om skolen, både i forhold til 

året der er gået, men også om de planer og visioner, der ligger i fremtiden. Indkaldelsen er lagt på skole-

intra den 1. april - se ”Nyt fra administrationen”. Efter den officielle del er skolen vært for lille traktement. 

April måned på kontoret 

I perioden fra den 10. - 16. april deltager jeg i efterskolens Dramalinjes studietur til New York. Det bliver 

naturligvis en stor oplevelse at besøge ”The Big Apple” sammen med eleverne og lærerne på dramalinjen 

og opleve studieturen i praksis. For nogle år siden deltog jeg på samme måde i Verdenslinjens tur til 

Ghana, og det er rart at få et førstehåndsindtryk af, hvordan eleverne oplever studieturene. Det er trods 

alt en væsentlig del af efterskolens pædagogiske tilbud. 

Efter påskeferien, fra den 24. - 26. april deltager jeg i lederkursus og er således også ude af huset. 

Skulle det være nødvendigt at kontakte ledelsen står Pernille Thestrup til rådighed. 

Apropos studieture. 

Skituren med 7. - 8. klasse til Østrig fortjener lidt ekstra omtale. Pernille, Sebastian, Emil og undertegne-

de havde sammen med eleverne en meget, meget vellykket tur. Hos eleverne var der god stemning og 

masser af gåpåmod, og alle elever levede 100% op til vore forventninger. Der var styr på skiudstyret, ele-

verne var villige til at tage ved lære af instruktørerne og på vores Gasthaus blev jeg en morgen kontaktet 

af personalet, som bare lige ville fortælle, at vores gruppe, sammenlignet med de utallige andre grupper, 

de har boende,  var ”spitzenklasse”. Det bliver man glad i låget af, og eleverne labbede rosen i sig. At vi 

så også havde rigtig flot vejr de fleste dage gjorde ikke det hele værre. En helt igennem fantastisk tur. 

Kalenderændring 

Undervisningsministeriet har udvidet perioden, hvor de mundtlige prøver bliver afviklet. Det har nødven-

diggjort en flytning af 9. klasses sidste almindelige skoledag. Dagen er flyttet fra den 29. til den 24. maj. 

Desværre betyder det, at Merle, som er klasselærer i 9. klasse, ikke kan deltage i dagen. Hun er i Spani-

en med elever fra Erasmus+-holdet, som skal afslutte projektet i weekenden 25.-26. maj. Randi har lovet 

at vikariere som klasselærer. 

De bedste forårshilsner 

Jens 



 

 

Nyt fra børnehaven 

 

Den 28. marts havde vi forældremøde i Tømmerup Fribørnehave. Emnet for dette møde var vores hver-
dagsstruktur og gruppestruktur. Vi indledte mødet med en lille smagsprøve på, hvad det vil sige at have 
stillestund. Alle de fremmødte forældre – tæt på 30, TAK FOR DEN STORE OPBAKNING – sad i den 
dejlige aftensol og holdte stillestund med fokus på vejrtrækningen og afslutningsvis fik de et eventyr frit 
genfortalt.  Bagefter fortalte vi kort om, hvad der menes med livsduelighed i vores hverdag: Selvtillid, 
Selvværd, Selvfølelse og Trivsel.  
Indenfor i børnehavens lokaler blev forældrene inddelt i 4 grupper med arbejde i forskellige workshops 
med fokusområderne: Naturpædagogikken, indkøringen, afleveringen og selvhjulpenhed. Vi ønskede at 
få feedback fra forældrene på de oplevelser, der er set og hørt i børnehaven, så vi kan blive bedre i hver-
dagen. 
Herefter var det blevet tid til lækker kage fra køkkenet på efterskolen – TAK for kage – og kaffe og the 
samt smalltalk om alt mellem himmel og jord. Der opstod en dejlig stemning, hvor alle var nysgerrige på  
hinanden. 
 
Vi ønsker at forsøge os med en anden gruppestruktur, hvilket vil sige, at der vil være fem grupperinger af 
børnene. Den ene gruppe vil bestå af de børn som skal starte i skole. Samtidig vil der være fire mindre 
grupper, hvor sammensætningen vil være afhængig af relationen mellem børnene, og relationen mellem 
børnene og de voksne, eller gruppesammensætningen kan være afhængig af pædagogiske forkusområ-
der i en given periode. Det vil sige at gruppesammensætningen vil varierer i de fire små grupper, mens 
den store gruppe af store børn vil være stabil igennem året. 
 
Dagens struktur har også været under forandring, og vi er faldet på plads i følgende struktur – med min-
dre vind og vejr bærer os et andet sted hen: 
Kl. 6.00 – 7.45 vil der være morgenmad og morgenro – enten inde eller ude 
Kl. 7.30 går vi ud – hvis vi ikke allerede er ude 
Kl. 9.00 er der formiddagsmad, som består af en ”håndmad” som man kan tage med sig, enten ud i ha-
ven eller på farten. 
Kl. 9.15 går vi i vores grupper.  
Kl. 11.15 spiser vi frokost og efterfølgende er der tid til at sove eller holde stillestund 
Kl. 14.00 spiser vi eftermiddagsmad 
Og herefter er det vores erfaring at børnene bliver afhentet og skal hjem og være sammen med sin fami-
lie. 
 
Mandag og fredag er vi hjemme i haven og leger, passer haven, læser historier eller laver andre spæn-
dende ting. Tirsdag har vi fælles turdag, hvor vi har fundet et godt udflugtsmål i Bakkeskoven. Onsdag og 
torsdag er vi i vores små grupper. 
 
På forældremødet blev der rejst spørgsmål om, hvorvidt vi skulle have dyrehold i børnehaven, men på 
nuværende tidspunkt er vi fortsat i en etableringsfase, hvilket ikke fordrer dyrehold. Så på nuværende 
tidspnkt vil det ikke blive aktuelt med dyr i børnehaven. 
Den årlige arbejdslørdag er blevet rykket til efteråret i stedet for i foråret, for vi har ønsker om at der skal 
plantes, hvilket er bedst i efteråret. 
 

TAK TIL ALLE FOR STOR OPBAKNING, GOD STEMNING OG FEEDBACK. 
 
På Fribørnehavens vegne 
 
Pernille Kallehave Larsen 
 

 

 

 

 

 


