
 

 

 
Skoleblad for Tømmerup Friskole          November 2019 

 
Aktivitetskalender for november 2019 

 

  Uge 45 og 46     TFE-uger 
  Mandag den 4. november   Foto af elever, opsamling/omfotografering 
  Onsdag den 6. november    Koraens magiske verden, Kulturpakker, 0.-3. klasse 
  Fredag den 8. november    Besøg af Tour de Uddannelse, 9. klasse 
  Uge 46      Kortfilmsuge, 7.-9. kl. + efterskole 
  Tirsdag den 12. november   Møde med forældre til kommende 0. kl. 
  Onsdag den 13. november   4. klasse i biografen 
  Torsdag den 14.november   5. klasse i biografen 
  Mandag den 18. november   Terminsprøve, engelsk, 9. kl. 
  Mandag den 18. november   Bestyrelsesmøde 
  Tirsdag den 19. november   Terminsprøve, Dansk skr. fremstilling, 9. kl. 
  Tirsdag den 19. november   Tur til Dansk Arkitekturcenter, København, 7. kl. 
  Onsdag den 20. november   Terminsprøve, Tysk, 9. klasse 
  Torsdag den 21. november   Terminsprøve, Matematik, 9. klasse 
  Torsdag den 28. november   Filmfestival, Den Blå Engel, 7.-9. kl. + efterskolen 
  Torsdag den 28. november   Skolefest for friskoleeleverne 
  Fredag den 29. november   Juleklip 
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Billeder fra arbejdet med Verdensmålene 



 

 

 
Fra mit kontor 

Kommende aktiviteter 
Elever og lærere arbejder på fuld tryk med Verdensmålene. De elever jeg har talt med er meget optaget 
af arbejdet og giver udtryk for, at det er spændende og vedkommende. November måned byder dog også 
på andre spændende aktiviteter. Som jeg skrev i sidste nummer af Fri-nyt deltager 7. - 9. kl. sammen med 
efterskolen og en del udskolingsklasser fra kommuneskolerne i et filmprojekt, hvor eleverne sammen med 
professionelle filmfolk skal lave dokumentarfilm. Både elever og lærere har været til inspirationsdag og i 
uge 46 får klasserne besøg af proffer, der hjælper med optagelse og klipning af filmene. Den 28. novem-
ber afsluttes forløbet med en stor festival i Den Blå engel, hvor de bedste film bliver vist. 
November måned slutter af med skolefesten den 28. og juleklippedagen den 29. november. Begge dele 
bliver i år holdt i bæredygtighedens tegn - men det bliver det garanteret ikke mindre festligt af.  
For 9. klasses vedkommende byder måneden også på terminsprøver. 

Lidt om efterskolen 
Vi er glade for og stolte over, at vi igen kan køre med fuld hus i efterskolen. Der er pt. flere end 50 elever 
optaget til skoleåret 2020-2021, hvilket er rigtig fornuftigt og bedre end elevoptaget på samme tidspunkt 
sidste år. På det nuværende hold har der - som der altid er - været et mindre frafald. 5 elever er faldet fra, 
hvilket er absolut acceptabelt. Der er god stemning i elevflokken og vi håber og forventer, at de restende 
78 elever også er her når skoleåret slutter. Vi arbejder konstant med at udvikle og forbedre tilbuddet til 
kommende elever. Fra næste skoleår vil vi fx etablere en Fitness- og Lifeskillslinje, som kun skal henven-
de sig til piger. Med eSport og Sport/adventure som to elevmagneter tiltrækker vi mange drenge og med 
den nye linje skulle der gerne igen komme balance i kønsfordelingen.  

En opfordring 
I efterårsferien var vi igen udsat for hærværk på skolen. Et af de fine, nye Verdensmålsskilte, som står på 
boldbanen, er blevet ødelagt. Det kunne selvfølgelig være meget værre, men alligevel er det ærgerligt, 
når ting bliver ødelagt på den måde. Derfor vil gerne gentage min opfordring fra tidligere. Alle er velkom-
ne til at gå en tur rundt på skolens område, hvis man alligevel er ude at gå en aftentur. Man er også vel-
kommen til at bruge vores legepladser . Hvis nogen observerer noget mistænkeligt hører vi meget gerne 
fra jer. Det er i alles interesse, at der bliver passet på vores skole og de tilhørende områder. 

 

Med venlig hilsen  

Jens 



 

 

Nyt fra bestyrelsen 

Bestyrelsen havde møde den 3. oktober 2019, hvor følgende punkter fra dagsorden var mest interessan-
te.  

Økonomiudvalget orienterede bestyrelsen om seneste opfølgning på økonomien. Den stramme fokus på 
økonomien viser aktuelt, at det er realistisk at arbejde på at mindske det budgetterede underskud. Det 
forventes dog ikke, at det kan ændres til et overskud, men hver en krone tæller, så bestyrelsen anerken-
der det gode stykke arbejde, der ligger i den stramme økonomistyring. Budgettet følges fortsat tæt. Der er 
modtaget tilbud på låneomlægning af eksisterende lån, og der arbejdes videre med dette tilbud, så skolen 
aktuelt har de bedste lån i den nuværende situation. Der optages ikke yderligere lån i forbindelse hermed. 

Byggeudvalget orienterede bestyrelsen om den femårsplan, der er lagt for større renoveringsarbejder på 
den samlede skole og børnehave. Bestyrelsen og skolens ledelse forsøger at holde for øje at fordele re-
noveringer ligeligt mellem de tre afdelinger, men må også have in mente, hvor der er aktuelt er behov for 
indsats. Femårsplanen genvurderes i foråret i byggeudvalget.  

Jens Boldt orienterede om ændringer i personalesammensætningen, hvor der er flere nye ansigter i flere 
af skolens afdelinger. Alle skolens afdelinger kan melde næsten alt optaget. Elevoptaget i efterskolen til 
kommende skoleår ser fornuftigt ud, hvor over halvdelen af pladserne på nuværende tidspunkt er optaget.  

Skolen er underlagt regler om selvevaluering – bureaukratiske regler, som for mange i en travl hverdag 
ikke nødvendigvis giver så meget mening. Men det skal gøres, så det gør vi. Friskolens selvevaluering er 
på plads, og efterskolens selvevaluering skal tage fokus i et af bestyrelsen udvalgt emne. Bestyrelsen 
valgte emnet fællesskab, og viceforstander Jonas Gindesgaard skal nu udarbejde selvevalueringen på 
baggrund heraf. Resultatet af begge evalueringer lægges på skolens hjemmeside.  

Bestyrelsen godkendte efterskolens årsplan for 2020/2021 og friskolens ferieplan for 2020/2021. Feriepla-
nen er allerede lagt ud på forældreintra.  

Bestyrelsen evaluerede sensommerfesten, hvor 330 mennesker deltog. En dejlig aften for børn, voksne 
og de personaler, der deltog. Men tiden går, og bestyrelsen tog samtidig hul på planlægning af skolens 
traditionelle juletræsfest 27. december 2019. Det kommer I til at høre mere til, når vi nærmer os juletid.  

Bestyrelsen evaluerede endvidere forældremøderne, der er afholdt på alle klassetrin i friskolen. Bestyrel-
sen har igennem flere år prioriteret at være til stede ved alle møder, hvorfor der deltager medlemmer fra 
bestyrelsen i de klasser, som ikke i forvejen har en repræsentant i bestyrelsen. Konklusionen er fortsat, at 
det giver mening at være der til drøftelser og spørgsmål, som handler om skolen generelt. Det giver et 
indblik og et kendskab til de enkelte klasser, som er en fordel, når og hvis der bliver brug for inddragelse 
af bestyrelsen i en klasse. Bestyrelsen får sat ansigt på forældrene, og forældrene får sat ansigt på besty-
relsen.  

Bestyrelsens næste møde er den 18. november 2019.  

På bestyrelsens vegne 

Vivi Thyme Thorndal 


