Fri-nyt
Skoleblad for Tømmerup Friskole
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Aktivitetskalender for februar 2019
Tirsdag den 5. februar
Tirsdag den 5. februar
Torsdag den 7. februar
Uge 7
Onsdag den 20. februar
Torsdag den 21. februar
Torsdag den 21. februar
Mandag den 25. februar
Tirsdag den 26. februar
Onsdag den 27. februar
Onsdag den 27. februar
Fredag den 1. marts
Fredag den 1. marts

Møde vedr. skitur, 7. - 8. klasse
Forældremøde 7. klasse
Skole/hjem samtaler, 8. klasse
Vinterferie
Skole/hjem samtaler, 1. klasse
Ekskursion til København, 9. klasse
Bestyrelsesmøde
Skole/hjem samtaler, 2. klasse
Tilsynsførende Calle Nørvig på besøg
Skole/hjem samtaler, 1. klasse
Skole/hjem samtaler, 7. klasse
Fastelavnsfest
Friskolens lærere holder pædagogisk dag fra kl. 13.30

Næste nummer af Fri-nyt udkommer den 1. marts 2019

www. toemmerupfri.dk

0. klasse fejrer deres skoledag nr. 100

Fra mit kontor
Først og fremmest godt nytår til alle.
Kommende arrangementer
Den kommende tid afholdes de årlige skole/hjemsamtaler i klasserne. Jeg håber at alle får givtige og gode samtaler. Klasselærerne sender separat invitation ud til samtalerne.
Den 26. februar kommer tilsynsførende Calle Nørvig på sit andet besøg. Calle fik en rigtig god modtagelse første gang han var på besøg i januar måned. Han gav efter besøget udtryk for, at han følte sig velkommen og at havde mødt en række engagerede elever og lærere.
I skrivende stund er besøget fra Spanien i forbindelse med vores Erasmus+-projekt ved at være forbi.
Den 1. februar er de danske og spanske elever på tur til København med workshop i Film-X og besøg i
Tivoli. Den 2. februar tager de spanske elever og lærere hjem efter et vellykket og spændende besøg.
Der er blevet produceret emballage til den olivensæbe, der skal sælges på messen i Flix til foråret, men
der er også blevet tid til filmarbejde og en masse samvær. Vi glæder os allerede til at skulle besøge den
spanske skole i Flix senere på skoleåret.
Pædagogisk dag
Den 1. marts afholder vi den traditionelle fastelavnsfest med flotte udklædninger, tøndeslagning og fest
og farver. Festen slutter kl. 12.00, hvorefter alle har fri. Sluttidspunktet er rykket frem fra kl. 13.00, fordi
lærere og ledelse om eftermiddagen afholder pædagogisk dag. SFO har åbent som normalt.
Lærere og ledelse skal drøfte planlægningen af det kommende skoleår og blandt andet evaluere på de
nye tiltag, der blev sat i søen efter skolereformen, fx læsebånd, puls og forskellige andre strukturmæssige
ting. Også skoledagens længde vil blive debatteret. Men vær altså opmærksom på, at alle elever har fri
kl. 12.00 denne dag.
Lidt af hvert
I uge 6 deltager jeg på efterskolens skilejrskole og træffes således ikke på kontoret i denne uge. I uge 7
er der vinterferie og så venter et forår med skilejrskole for 7. - 8. klasse, lejrskoletur til Rom for 9. klasse,
forårsfest, som igen i år foregår i Tømmeruphallen, og en række andre arrangementer, som I kan læse
mere om i de kommende numre af Fri-nyt.
Ganske kort kan jeg fortælle, at elevoptaget til efterskolen i skoleåret 19-20 ser meget bedre ud end i de
senere år. Vi har pt. godt 60 elever endeligt optaget, hvilket er det samme, som vi startede med i 18-19.
Så vi forventer at kunne starte med 70-80 elever til august. En udvikling der er glædelig, men selvfølgelig
også nødvendig i forhold til skolens økonomi på længere sigt.
Med venlig hilsen
Jens

Shelterpladsen bliver flittigt brugt både sommer og vinter

Nyt fra børnehaven

Godt nytår til alle.

Vi er kommet rigtigt godt i gang med det nye år, og vi øver os i at det er januar. Det vil sige, at vi taler om
månedens navn til samling. Vi taler også om hvilken dato det er, hvordan vejret er og hvilken årstid det er
på året.

Nisselas og Nisseline er faldet i søvn efter en lang december med masser af eventyr og nye ting, der
skulle opleves, men Troldepus er flyttet ind i stedet for. Det vil sige, at for øjeblikket så læses der Troldepus til Stillestund, som vi har hver dag ca. fra kl. 12.00 – 12.30.

2019 startede med afholdelse af fødselsdage: Vi sagde tillykke til Sascha, Zia og Valdemar som alle fyldte 3 år, og Catherine som fyldte 4 år. Samtidig har vi sagt velkommen til Valdemar, som startede i børnehave den 2. januar 2019. Så nu er her 30 børn.

I januar har vi også arbejdet med finmotorikken. Vi har lavet fine og finurlige kogledyr - se billede -, hvor
der skulle trilles kugler af silkepapir, som skulle sættes fast i grankoglerne. Det var lidt svært, men også
meget sjovt. Samtidig arbejdede vi med de kulturelle og æstetiske udtryksformer, mens vi formede forskellige dyr med forskellige udtryk.
Nu glæder vi os til februar, hvor vi vil arbejde med temaet Vinter i forskellige konstellationer - både i det
store fælleskab men også i nogle mindre grupper.
Med venlig hilsen
Pernille Kallehave Larsen

Nyt fra bestyrelsen
Bestyrelsen havde møde den 15. januar 2019, hvor følgende punkter fra dagsorden var mest interessante.
Jens Boldt arbejder pt sammen med Merete om udarbejdelse af budget for 2019. Budgettet er pt ikke færdigt endnu, men peger klart i retning af et underskud på årets resultat i en størrelsesorden, der ikke er
tilfredsstillende. Det lave elevtal i årets efterskolehold har en helt afgørende betydning for skolens økonomi i regnskabsåret 2018 og 2019. Bestyrelsen følger fortsat økonomien tæt og kan glæde sig over, at
elevoptaget i efterskolen for 2019/2020 er fornuftigt. Bestyrelsen ser derfor med alvor på situationen, men
er ikke for nuværende bekymret for, at skolens likviditet er truet. Skolens ledelse har gjort et massivt stykke arbejde for at tiltrække elever til efterskolen, og det er lige nu ud til, at det lykkes. Vi er ikke helt i mål
endnu, der er stadig ledige pladser, men der er på nuværende tidspunkt optaget væsentligt flere elever
end samme tid året før. Jens og Merete gennemgår sammen med de relevante afdelingsledere alle konti
igen for evt. mulige besparelser. Bestyrelsen forventer at kunne godkende det endelige budget på næste
bestyrelsesmøde.
Bestyrelsens byggeudvalg drøfter fortsat renovering af skolen som helhed, men har især fokus på baderummene i efterskolen. Især baderummet på pigegangen er nedslidt og med revner i væggen, som gør, at
en istandsættelse ikke kan udsættes uden risiko for skade på bygningen. Der er på denne baggrund afsat
midler til renovering i budgettet for 2019.
Jens Boldt orienterede om 2 nyansættelser – Paw som køkkenleder og Christian som e-sportslærer i efterskolen.
Elevsituationen i friskolen er stort set uændret, der er kun ledige pladser i meget få klasser. Efterskolen
har i dette skoleår haft et påfaldende stort frafald, som lærere og ledelse kontinuerligt arbejder med. Elevoptaget til kommende skoleår er som nævnt væsentligt bedre. Børnehaven er fortsat fyldt op med lang
venteliste.
Bestyrelsen godkendte fripladstilskud for friskole og SFO. Fripladstilskud er fordelt blandt de ansøgte efter
fordelingsnøgle udarbejdet af fordelingssekretariatet. De berørte familier får besked fra kontoret.
Bestyrelsen blev orienteret om flere igangværende projekter. Erasmus med udveksling af elever fra Spanien i skolens overbygning. Projektopgaver i overbygningen, der for 9. klasse tæller som en eksamenskarakter. Igangsætning af dokumentarfilmprojekt til næste skoleår for elever i efterskolen og friskolens overbygning. Trivselsundersøgelse blandt friskolens elever – Jens udarbejder en konklusion fra undersøgelsen til næste bestyrelsesmøde.
Pernille K bragte spørgsmålet om venteliste til børnehaven i forhold til venteliste til skolen på bane. Flere
forældre i børnehaven giver udtryk for undren over, at man ikke automatisk bliver skrevet op til skolen, når
man skriver sit barn op i børnehaven. Da vi oprettede børnehaven, var det en naturlig del af vores drøftelser. Bestyrelsen ser børnehaven som sin egen enhed på samme måde, som friskolen er en enhed, og
efterskolen er en enhed. Fordi man gerne vil have sit barn i børnehaven, er det ikke nødvendigvis det
samme som et ønske om skolegang i friskolen. At stå på venteliste i børnehaven er gratis, hvorimod det
koster et gebyr at stå på venteliste i skolen. Vi ønsker ikke at påtvinge nogen familie hverken skolegang i
friskolen eller et gebyr. Alle forældre oplyses ved indmeldelse, at såfremt de ønsker, at deres barn skal gå
i skole på friskolen, skal de selv sørge for at skrive barnet op. På den måde kan forældrene selv tage aktivt stilling til deres barns skolegang. Bestyrelsen har på denne baggrund ingen aktuelle planer om at ændre på dette punkt.
Næste bestyrelsesmøde er den 21. februar 2019.
På bestyrelsens vegne
Vivi Thyme Thorndal

