
 

 

 
Skoleblad for Tømmerup Friskole          December 2018 

 
Aktivitetskalender for december 2018/januar 2019 

 

  Onsdag den 5. december    Smart-parat-svar, Kalundborg Bibliotek, 6. klasse 
  Torsdag den 6. december   Dansebesøg, Kulturpakker, 0. - 1. kl. + 2. - 3. kl. 
  Onsdag den 12. december   Designmuseet, København. Erasmus+ valghold 
  Torsdag den 13. december   Luciaoptog 
  Fredag den 14. december   Hockey/basket turnering, 7. - 9. kl + efterskolen 
  17. - 20. december     Terminsprøver, 9. klasse 
  Torsdag den 20. december   Julebesøg på Kalundborg Museum, 1. og 6. klasse 
  Fredag den 21. december   Juleafslutning med kirkegang i Tømmerup Kirke 
  Torsdag den 27. december   Juletræsfest 
  Torsdag den 3. januar    Skolestart 2019 
  7. - 11. januar     Projektopgave, 7. - 9. klasse 
  14. og 15. januar     Projektfremlæggelser, 7. - 9. klasse 
  Tirsdag den 15. januar     Bestyrelsesmøde 
  26.januar -  2. februar    Gæster på Erasmus+ udveksling    
         
     Næste nummer af Fri-nyt udkommer den 1. februar 2019 

Fri-nyt 

Billeder fra skolefesten 
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Fra mit kontor 

Kommende arrangementer 
Vi er kommet i gang med december måned med alt hvad det indebærer af traditioner og julehygge. Dagen efter en 
forrygende skolefest blev skolen julepyntet og hele måneden er der jul på programmet til morgensang. Den 13. laver 
6. klasse Luciaoptog og den 21. december afslutter vi 2018 med kirkegang i Tømmerup Kirke. Gudstjenesten be-
gynder kl. 12.00 og forældre er velkomne i den udstrækning der er plads i kirken. Eleverne får juleferie direkte efter 
kirkegangen. Elever, der går i SFO og som har behov for pasning bliver fulgt tilbage til skolen. Den 14. december 
spiller 7.-9. klasse julebasket og julehockey sammen med efterskolen. 
Erasmus+ 
Eleverne i projektet har været på deres første besøg i Spanien. Det blev en oplevelsesrig og også strabadserende 
tur med mange indtryk. Arbejdet med projektet forsætter på højtryk og i januar/februar kommer de spanske elever 
på besøg hos os. 

Personalenyt 
Vi har nu ansættelsen af den nye køkkenleder på plads. Det blev Paw Jannsen, som er kendt i efterskolen i forvejen 
som tilsynsvikar, et job han har haft i nogle år. Paw er uddannet kok og har erfaring fra lignende job på bl.a. Sorø 
Gymnastikefterskole. Jeg glæder mig til at få Paw som fast medarbejder i køkkenet. 

Ellers er der kun at ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. Skolen starten den 3. januar, men inden da - husk 
juletræsfest den 27. december. 

Med venlig hilsen  

Jens 

Nyt fra bestyrelsen 

 
Bestyrelsen havde møde den 26. november 2018, hvor følgende punkter fra dagsorden var mest interessante. 
Økonomiudvalget orienterede om budgettet, der fortsat bliver fulgt tæt. Skolens likviditet er pt ok, men da kontoret 
afventer afregning af for meget forudbetalt tilskud for især efterskoleelever, der ikke er optaget i indeværende skole-
år, kan det blive en kommende udfordring. Nu afventer bestyrelsen at se det samlede regnskab for året. Der er bud-
getteret med et underskud, men om underskuddet bliver større eller mindre end budgetteret er på nuværende tids-
punkt ikke klart. 
 
Jens Boldt orienterede om personalesituationen, hvor der samme dag er afholdt ansættelsessamtaler med kom-
mende køkkenleder. Det er i skrivende stund ikke afklaret, hvem valget er faldet på, men det bliver meldt ud, når 
det er tid.  
 
Jens Boldt orienterede om elevsituationen generelt. Det ser fornuftigt ud med elevoptaget i efterskolen til næste år, 
og vi forventer et væsentligt større elevoptag til næste skoleår end det nuværende.  
Pernille Kalvehave orienterede om forberedelse af overgang fra børnehave til skole for en større gruppe af børn 
end sidste år. Pernille og børnehaven har mange gode ideer til aktiviteter – det bliver spændende at følge med i.  
 
Bestyrelsen godkendte skolepengetakster for friskolen, sfo og børnehave i kommende skoleår og skolepengetak-
ster for efterskolen for skoleåret 2020-2021. Taksterne lægges med i kommende budget og offentliggøres ved sko-
lens generalforsamling i foråret.  
 
Jens Boldt orienterede om projektet med Ipads i friskolen, forløbet og processen, hvor lærerne følger et forløb med 
konsulenter. Det hele forløber planmæssigt, og der har været påfaldende få udfordringer.  
Bestyrelsen har nedsat et udvalg, der arbejder på en arbejdsdag i foråret for forældre i friskolen til mindre opgaver 
på skolen. Det er vigtigt med sådan en dag, at det ikke giver merarbejde til skolens pedeller, når dagen er afsluttet. 
Udvalget orienterer mere om dette senere, når dagen er nærmere fastsat og planlagt.  
 
Dette var årets sidste bestyrelsesmøde, hvorfor jeg gerne vil benytte lejligheden til at ønske alle børn, forældre og 

personale en glædelig juleferie med gode stunder væk fra hverdagens hamsterhjul.   

Bestyrelsen har første bestyrelsesmøde den 15. januar 2019. 

På bestyrelsens vegne 

Vivi Thyme Thorndal 


