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Aktivitetskalender for juni 2021 

 

  Onsdag den 2. juni     Tivolitur, 9. klasse 
  Fredag den 4. juni     Rynkebyløb 
  Tirsdag den 8. juni     Skole/hjemsamtaler, 0. klasse 
  Torsdag den 10. og fredag den 11. juni Mundtlig prøve dansk, 9. klasse 
  Tirsdag den 15. og onsdag den 16. juni Mundtlig prøve engelsk, 9. klasse 
  Torsdag den 17. juni    Forvandlingsdag for kommende 0. klasser, børnehaven 
  Tirsdag den 22. juni    Sidste almindelige skoledag, 9. klasse 
  Onsdag den 23. juni    Dimission i friskolen 
  Fredag den 25. juni    Sidste skoledag før sommerferien 
  Lørdag den 26. juni    Dimission i efterskolen 
  Tirsdag den 10. august    Skolestart efter sommerferien 
                
                   
    Næste nummer af Fri-nyt udkommer den 1. september 2021 

Fri-nyt 

www. toemmerupfri.dk 

Simone og Magnus fra 4. klasse arbejder med tegninger på sten i Krea 



 

 

 
Fra mit kontor 

På grund af diverse Coronarestriktioner har Fri-nyt i dette forår været erstattet af mit ugentlige nyhedsbrev. Nu er vi 
så tæt på sommerferien, at jeg forventer at resten af skoleåret forløber nogenlunde som de seneste uger. Skulle det 
modsatte være tilfældet, informerer jeg naturligvis. Jeg synes imidlertid, at skoleåret og min epoke som redaktør af 
Fri-nyt skal afsluttes med en ”rigtigt” nummer af Fri-nyt. 

Kommende skoleår 
Klasselærerpåsætningen er allerede meldt ud og Pernille T. og Vibeke er kommet næsten i mål med skemaet. Som 
afløser for Sue har vi ansat Søren Therkildsen. Søren er pt. bosat i Kristiansand i Norge. Han og familien har imid-
lertid ønsket at vende hjem til Danmark og vi glæder os til at byde Søren velkommen på friskolen. Hans faglige bal-
last er en norsk adjunktuddannelse med fagdidaktik i friluftliv og idræt og Søren har en bred erfaring fra Norge, især 
som underviser på mellemtrinet. 

Kommende arrangementer 
Aktivitetskalender har unægtelig været lidt tom på det sidste, men jeg håber, at skolen fra starten af næste skoleår 
kan vende tilbage til en mere normal hverdag. Vi har dog et par ting tilbage i kalenderen inden sommerferien. 
Den 4. juni løber eleverne Rynkebyløb til fordel for lungesyge børn. Som tidligere år bliver det muligt i den forbindel-
se at donere et beløb til formålet. Mere info om dette findes på intra. 
Den 22. juni afholder 9. klasse deres sidste almindelige skoledag. I den forbindelse er det netop igen blevet tilladt at 
kaste karameller til de øvrige elever - en aktivitet, som eleverne i 9. klasse nødig vil undvære.  
Den 23. juni afholdes dimissionsfest for 9. klasse og deres pårørende. Som sidste år bliver det et udendørs arrange-
ment. 

Dette er således mit sidste nummer som redaktør af Fri-nyt. Jeg forventer, at næste nummer udkommer med ny 
redaktør den 1. september, 2021. 

Med venlig hilsen  

Jens 

Erasmusnyt 
Amy og Leah fra 8. klasse har sendt denne opdatering på det igangværende Erasmus+ projekt som består i et sam-
arbejde mellem skoler i Tyskland, Spanien , Grækenland og altså Danmark. Projektets fokus er bl.a. bæredygtighed 
og eleverne har bl.a. skulle etablere køkkenhave. På billedet herunder ses eleverne bag ét af de anlagte højbede 
 
Hermed elevernes opdatering: 
 
8.Klasse har plantet en masse gode danske planter i samarbejde med eRasmus+ projektet. Her har de i kooperation 
med de andre elever fra projektet lavet en del forskellige opgaver. Eleverne har sammen med de andre elever fået 
opgaver baseret på deres land. Herunder en opgave hvor de skulle lave et kort under googlemaps. Det fik de andre 
elever til at forstå og lære om de forskellige lande. Nogle få gange har alle eleverne været på et stort zoom møde. 
Her har de lært hinanden at kende, snakket om deres interesser og fremlagt deres kort og lande for hinanden. 
Amy og Leah  



 

 

 

Nyt fra bestyrelsen 

Bestyrelsen har afholdt første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen den 20. maj 2021.  
På mødet blev vores nye bestyrelsesmedlem Julie F introduceret til igangværende processer og måden, vi arbejder 
på i bestyrelsen.  
 
Økonomiudvalget gennemgik seneste nyt i forhold til skolens budget, hvor vi aktuelt er foran budgettet. Der er enkel-
te poster, der kræver fokus i den kommende tid, men samlet set, ser økonomien fornuftig ud.  
Bestyrelsens opgaver i underudvalg blev fordelt blandt bestyrelsens medlemmer, så alle opgaver også i kommende 
bestyrelsesår varetages. 
  
Bestyrelsen godkendte at bemyndige skolens forstander til at godkende efterskolens indholdsplan. Det er et punkt, 
der virker ubetydeligt nu og her, men som har stor betydning i løbet af skoleåret, da bestyrelsen ellers skal ind over 
samtlige små ændringer i indholdsplanen. Der kan være mange grunde til at ændre på det, der oprindeligt har været 
planlagt, og bestyrelsen har ikke grundlag for at skulle være ind over hver eneste ændring.  
 
Bestyrelsens forretningsorden skal tiltrædes hvert år, hvilket den nu også er blevet. I år med en enkelt ændring, idet 
der er indført et punkt i årshjulet, der sikrer lønforhandling med leder og mellemledere på skolen og i børnehaven.  
Bestyrelsen evaluerede den afholdte generalforsamling, der i år på grund af restriktioner blev afholdt virtuelt. Teknik-
ken fungerede fint og gav ingen udfordringer. En enkelt ny forælder har meldt tilbage, at det som ny var svært at 
holde styr på, hvem der var hvem, hvilket er en fin pointe, som vi tager til os.  
 
Bestyrelsen drøftede flere punkter kort, men udsatte dem til den nye forstander tiltræder i august. Det handler om en 
plan for ændring af skolens vedtægter, så bestyrelsen får direkte mandat til at ansætte og afskedige skolens forstan-
der. Det vedrører også en plan for evt. udvidelse af efterskolen i forhold til elevtal og sikring af Andaksvej nr. 21 til 
lærerbolig evt. til årsvikarer, der ofte ikke hentes fra lokalområdet og mangler en bolig sammenholdt med planer om 
opførelse af nyt værksted til pedellerne efter brand. Og endelig udsatte bestyrelsen drøftelser omkring børnehaven 
og strategi for evt. ændring af målgruppen til også at tage imod de lidt yngre børn.  
 
Bestyrelsen drøftede muligheden for at afholde friskolens traditionelle sensommerfest evt. tilpasset gældende re-
striktioner for covid-19. Bestyrelsen besluttede at gå videre med muligheden for at afvikle en sensommerfest, og det 
nedsatte udvalg er i gang med at lægge en plan herfor.  
 
Jens Boldt orienterede om personalesituationen, hvor der har været forskellige ledige stillinger fordelt på alle sko-
lens afdelinger. Der mangler (i skrivende stund) endnu at blive afholdt ansættelsessamtaler for den ledige stilling i 
friskolen. Jonas orienterede om ansættelserne i efterskolen, der er på plads. Der ansættes tre nye lærere, hvoraf en 
er et barselsvikariat. Pernille K orienterede om, at der er ansat en ny medarbejder pr. 1. juni i børnehaven.  
 
Bestyrelsen blev orienteret om den aktuelle elevsituation, hvor friskole og efterskole er fyldt fint op. Efterskolen mel-
der alt optaget til kommende skoleår. Børnehaven sender børn i skole til august, hvorefter der er ledige pladser. Der 
mangler særligt børn fra årgang 2016, hvorfor Pernille vil prøve at kontakte nogle af de forældre til børn, der skal 
starte i skole, men som ikke har børnene i vores børnehave.  
 
Jens Boldt orienterede om en enkelt positiv testet elev i friskolens overbygning, hvor proceduren med hjemsendelse 
af elever til testning havde fungeret efter planen.  
 
Pernille K orienterede om, at hun aktuelt arbejder med en strategiplan for børnehaven, og at hun sammen med Per-
nille T har været i Holbæk og ladet sig inspirere af ”den samskabende pædagog” med henblik på at sikre en god 
overgang fra børnehave til skole. Der er allerede iværksat tiltag, idet Pernille A fra børnehaven skal følge med bør-
nene i skole i en periode. Pernille orienterede endvidere om forløbet, hvor børnehaven har fået mulighed for at ud-
stille kunst i et galleri i Kalundborg. Der er i forbindelse med salg af børnenes kunst indsamlet 5.500 kr. til Børns Vil-
kår, og der har været stor opbakning fra både forældre og udenfra kommende gæster.  
 
Næste bestyrelsesmøde er i august efter sommerferien.  
 

På bestyrelsens vegne 
Vivi Thyme Thorndal  
 

 

 

 

 


