
 

 

 
Skoleblad for Tømmerup Friskole          December 2019 

 
Aktivitetskalender for december 2019 

 

  Tirsdag den 3. december    Ekskursion til København, 7. klasse 
  Onsdag den 4. december    SSP-besøg i 6. klasse 
  Onsdag den 4. december    Ekskursion til Odense, 5. klasse 
  Torsdag den 5. december   Tur til Kalundborg Museum, 2. klasse 
  Torsdag den 5. december   Forældremøde vedr. udveksling, 7. klasse 
  Torsdag den 12. december   7. klasse i Det Kongelige Teater 
  Fredag den 13. december   Luciaoptog 
  Fredag den 13. december   Julestævne, 7. - 9. klasse og efterskolen 
  Onsdag den 18.december   SSP-besøg i 5. klasse 
  Onsdag den 18. december   Temas julefrokost, 0.-2. klasse 
  Fredag den 20. december   Juleafslutning 
  Fredag den 27. december   Juletræsfest for friskolefamilier 
  Torsdag den 2. januar    Skolestart efter juleferien 
                   
 

Næste nummer af Fri-nyt udkommer den 3. februar 2020 

Fri-nyt 

www. toemmerupfri.dk 

Melissa, Joanna og Mejse sammen med Martin Strange-Hansen Foto: Jens Nielsen, TV Kalundborg 



 

 

 
Fra mit kontor 

Det’ sørme, det’ sandt de’cember. Tiden racer afsted og juleferien nærmer sig med hastige skridt. Klas-
serne og skolen er blevet flot pyntet - i år  udelukkende med ting, lavet af genbrugsmaterialer. Det har be-
stemt ikke gjort det mindre hyggeligt, måske endda tværtimod. Tak til alle de mange forældre og pårøren-
de der hjalp til med saks og limstift på klippedagen.  
Skolefesten blev igen afviklet med stor succes. Madkundskabsholdet fra 7. klasse og Randi havde lavet 
virkelig god mad, hallen var flot pyntet og alle elever var i feststemning. I kælderen havde 8. klasse lavet 
(måske lidt for) skræmmende underholdning og elever fra 9. klasse guidede os sikkert gennem festen. 
Som I kan se i ovenstående kalender er der stadig en del aktiviteter, der skal afvikles inden vi går på jule-
ferie. I år går vi på juleferie efter julegudstjenesten i Ubberup Valgmenighedskirke. Gudstjenesten starter 
kl. 11.30 og eleverne har juleferie umiddelbart efter. De elever, der skal tilbage til skolen bliver naturligvis 
fulgt tilbage af personalet, hvor SFO’en har åbent som på sædvanlige fredage. 
Allerede den 2. januar starter vi igen efter juleferien. 

Ny medarbejder 
Til januar starter Rikke Klarskov Madsen som lærer i friskolen. Hun skal bl.a. være dansk- og klasselærer 
i 4. klasse. Rikke kommer fra en stilling som lærer på Årby skole og har mange års erfaring med sig. Jeg 
glæder mig til at byde Rikke velkommen og er sikker på, at hun hurtigt bliver en integreret del af skolen.  

Mælkeordning 
Vi har i den seneste tid diskuteret vores aftale med Skolemælk og bestyrelse, ledelse og lærere er enige 
om, at ulemperne ved at være med er flere end fordelene. For det første oplever vi et meget stort spild. 
Meget af den mælk, der bliver leveret, bliver hældt ud. For det andet er der ofte rod i leveringerne, såle-
des at eleverne får en anden mælk end de har bestilt eller, i nogle tilfælde, slet ikke får mælk. Desuden 
fylder de tomme mælkekartoner godt op i vores affaldsbeholdere. 
Derfor har vi besluttet, at mælkeordningen stopper med udgangen af dette skoleår - altså til juni 2020. Det 
håber vi der er forståelse for.  

Pædagogisk eftermiddag 
Fredag den 6. december holder lærerne i friskolen pædagogisk eftermiddag. På dagsordenen er blandt 
andet en evaluering og drøftelse af de nye ting, der blev sat i søen fra starten af dette skoleår. Det drejer 
sig om de kortere skoledage, bevægelsesbåndet, sammenlægningen af historie, kristendom og sam-
fundsfag til kulturfag mm. Det er ikke planen, at eventuelle ændringer skal føres ud i livet i dette skoleår, 
men vi har brug for hele tiden at være ude i god tid, så alt bliver gennemarbejdet og drøftet grundigt. Vi 
starter vores møde kl. 13.30 og derfor har alle elever fri kl. 13.15 denne dag. 

iPadordningen 
iPaden er efterhånden blevet en integreret del af undervisningen. Ved enkelte forældremøder i overbyg-
ningen var ordningen oppe til debat, men jeg og den øvrige ledelse er enige om, at det ville være et stort 
tilbageskridt, hvis overbygningseleverne ikke skulle have iPad. Senest i forbindelse med den nyligt afvik-
lede kortfilmsuge var det en kæmpelettelse, at alle elever havde iPad, således at instruktionen i det rent 
tekniske kom til at fylde meget ldt. 
Som jeg skrev, da ordningen blev indført, kan det stadig være en god idé at eleverne i overbygningen og-
så har adgang til en computer. Men det er en helt individuel beslutning. Selvom det er forholdsvis få , har 
vi elever, der klarer sig udelukkende med iPaden - evt. med tilkøb af et tastatur. 

Film 
Og apropos film, så vandt vores skole 5 ud af 6 priser ved den del af Filmfestivalen i kino Den Blå Engel 
som vi deltog i. Efterskolen vandt 4 priser, mens Joanna, Melissa og Mejse fra 9. klasse vandt publikums-
prisen og prisen for bedste film. De har lavet en meget seværdig film om Bromølle Kro, som jeg absolut vil 
anbefale alle at se. I kan se filmen og læse mere på TV Kalundborgs hjemmeside https://tv-
kalundborg.dk/Filmfestival-med-aegte-Oscar-stemning 

Rigtig god jul og godt nytår til alle. 
Jens 

 

 



 

 

Nyt fra bestyrelsen 

Bestyrelsen havde møde den 18. november 2019, hvor følgende punkter fra dagsorden var mest interes-
sante.  

Pernille K fra børnehaven fremlagde et ønske om ændrede åbningstider, da det er børnehavens erfaring, 
at åbningstiden sidst på dagen ikke bliver brugt. Det er på denne baggrund børnehaven ønske at udnytte 
de pædagogiske ressourcer mere hensigtsmæssigt. De ændrede åbningstider har været i høring hos for-
ældrebestyrelsen i børnehaven, der ikke havde indsigelser. Forslaget blev godkendt at bestyrelsen, hvor-
efter børnehaven pr. 1. februar 2020 har åbnet mandag – torsdag 6.00-16.30 og fredag 6.00-16.00.  

Bestyrelsen blev orienteret om elevsituationen for alle afdelinger, hvor særligt elevoptaget i efterskolen til 
kommende skoleår er interessant. Der meldes om større optag end sædvanligt på dette tidspunkt af året, 
hvilket er meget tilfredsstillende. Det er fortsat en udfordring at tiltrække piger til skolens linjer, men vice-
forstander Jonas Gindesgaard arbejder sammen med efterskolens lærere videre for at gøre de udbudte 
linjer attraktive for både piger og drenge.  

Jens Boldt orienterede om nyt tiltag på skolen i det nye år, idet det er blevet muligt at etablere en musik-
skole på vores skole med eksterne musiklærere. Der kan undervises i flere forskellige instrumenter.  

Bestyrelsen fastsatte skolepenge for kommende år i friskole og sfo, for kommende kalenderår i børneha-
ve og for efterskolen for 2021/2022. Skolepengetakster vil blive offentliggjort ved skolens generalforsam-
ling, men kan på nuværende tidspunkt indgå i udarbejdelsen af skolens budget for 2020.  

Bestyrelsen vedtog i 2015, at søskendemoderation skulle gælde for børn på samme folkeregisteradresse. 
Dengang ville bestyrelsen gerne udvise et positivt syn på den moderne familie, der kan bestå af fælles og 
sammenbragte børn. Det har imidlertid vist sig at give udfordringer på kontoret, da skolen ikke automatisk 
får information om folkeregisteradresse, og da forældrene trods opfordringer ikke husker at meddele 
adresseændringer på kontoret. Flere familier vælger endvidere at dele en søskendefloks adresser ved 
skilsmisse, så nogle er registreret hos far, mens andre er regitreret hos mor. Det har aldrig været bestyrel-
sens tanke, at biologiske søskende dermed ikke var omfattet af søskendemoderation. På denne bag-
grund er tidligere beslutning ophævet. Fremadrettet gælder, at forældre må gøre kontoret opmærksom, 
hvis de mener at være omfattet af reglerne om søskendemoderation ved nye konstellationer i familien. 
Skolen kan ikke være ansvarlig for kendskab til, hvilke forældre der bor sammen, hvilke nye børn, der 
bringes ind i familien ved nye forhold osv. Hvis man som forælder mener at være berettiget til søskende-
moderation, må man rette henvendelse til kontoret. Man kan ikke få moderation med tilbagevirkende kraft, 
uanset om man kunne have fået det tidligere.  

Ved forældremøderne – især i overbygningen – var det et ønske, at bestyrelsen evaluerede ordninger 
med Ipads til alle elever i undervisningen. Jens Boldt orienterede bestyrelsen om erfaringerne fra under-
visningen, hvilket han vil orientere generelt om til forældrene, hvorfor jeg ikke vil gøre mere ud af dette i 
dette skriv.  

Jens Boldt orienterede om, at den ene af skolens rengøringsassistenter ophører i sin stilling, da hun går 
på efterløn. Der vil blive slået en stilling op på en ny rengøringsassistent.  

Bestyrelsens næste møde er den 28. januar 2020. 

December står for døren med alt, hvad det indebærer af traditioner og julehygge. Jeg ønsker for jer alle 
en skøn julemåned sammen med jeres børn.  

På bestyrelsens vegne 

Vivi Thyme Thorndal 

 


