
 

 

 
Skoleblad for Tømmerup Friskole          Juni 2019 

 
Aktivitetskalender for juni 2019 

 

  Mandag 3. og tirsdag den 4. juni  Naturfagsprøve, 9. klasse 
  Onsdag den 5. juni     Grundlovsdag. Friskole, SFO og børnehave lukket 
  Mandag den 10. juni    2. pinsedag. 
  Onsdag den 12. og torsdag den 13. juni Engelskprøve, 9. klasse 
  Onsdag den 12. juni    Tur til Flakkebjerg Skolemuseum, 1. klasse 
  12. - 14. juni      Lejrskoledage, 0., 1., 2. og 5. klasse 
  Torsdag den 13. juni    Skolepatruljetur til Bakken 
  Mandag den 17. og tirsdag den 18. juni Danskprøve, 9. klasse     
  Onsdag den 19. juni    Kreaudstilling i hallen 
  Onsdag den 19. juni    Musikfestival, Viby Friskole, 5. klasse 
  Onsdag den 26. juni    Dimission i friskolen, 9. klasse 
  Torsdag den 27. juni    Klasselærerdag 
  Torsdag den 28. juni    Sidste skoledag inden sommerferien. 
                   
     Næste nummer af Fri-nyt udkommer den 2. september 2019 

Fri-nyt 

www. toemmerupfri.dk 

9. klasse på deres sidste almindelige skoledag - se flere på www.toemmerupfri.dk 



 

 

 
Fra mit kontor 
 
Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. 9. klasse har afholdt deres sidste almindelige skoledag med morgen-

mad til lærerne, diverse underholdende quizer om lærere og elever, en flot gymnastikopvisning og ikke mindst rund-

bold mod lærerne, afbrudt af kæmpeskumbad. En dejlig dag for alle. Nu venter de mundtlige prøver - 3 af slagsen - 

inden den officielle dimissionshøjtidelighed den 26. juni. 

Fra den 12. - 14. juni afvikles lejrture for de klasser der endnu ikke har været afsted. De enkelte klasser orienteres 

nærmere af deres klasselærere.  

Årets kreaudstilling løber af stablen den 19.6. og samme dag deltager 5. klasse i musikfestivallen på Viby Friskole. 

Skoleåret afsluttes med 2 klasselærerdage, hvor der ryddes op, byttes lokaler for nogle klassers vedkommende og 

hvor skoleåret afsluttes med sang, historie, uddeling af priser (Den gyldne Kost bl.a.) osv. 

Kommende skoleår 
Vi er rigtig langt med planlægningen af kommende skoleår. Klasselærerfordelingen er på plads og der er ændringer 

i nuværende 3. og 6. klasse. Bettina skal være klasse- og dansklærer i kommende 1. klasse. Kommende 4. klasse 

overtages af Sarah Kyndesen. Merle bliver dansk- og klasselærer i kommende 7. klasse. Resten er uændret - dog 

træder Per Rasmussen ind i en delt klasselærerfunktion sammen med Karina i kommende 6. klasse. 

Pædagogiske nyheder  

På vores pædagogiske møde med friskolelærerne den 1. marts foretog vi en endelig evaluering af de nye tiltag, vi 

indførte sammen med den kommunale folkeskolereform. Det drejede sig især om pulstimer og læsebånd. Samtidig 

kiggede vi på de tilbagemeldinger, vi har fået ved kontakten med forældrene i forhold til skoledagens længde. 

Evalueringen og den faglige drøftelse af den pædagogiske udvikling generelt fik os til at lave nogle ændringer. Læ-

rernes og ledelsens vurdering er, at hverken læsebånd eller pulstimer har fungeret efter hensigten.  

Læsebånd: Mange af de elever, der i forvejen har udfordringer med at læse, har svært ved at fordybe sig i læsnin-

gen, når de sidder sammen med kammeraterne i klassen. Af skemamæssige årsager har det været umuligt at sør-

ge for, at det altid er dansklæreren, der har læsebåndstimerne, hvilket også har gjort det svært at skabe kontinuitet i 

timerne. Derfor har vi valgt at lægge lidt mere dansk ind i især mellemtrins-klasserne og opgradere læsningen på 

den måde. 

Puls: Også her har udfordringer med skemalægningen gjort det svært. Den oprindelige tanke var, at pulstimerne 

skulle placeres på dage, hvor der ikke er idræt og gerne midt på skoledagen, hvilke viste sig umuligt. Derfor har vi 

valgt at droppe pulstimerne, men bevægelse er stadig vigtigt, hvis man skal være koncentreret om skolearbejdet. 

Derfor indfører vi fra næste år et obligatorisk bevægelsesbånd for alle klasser i tidsrummet 12.10-12.30. Modulet 

bliver lærerstyret eller alternativt lagt i hænderne på overbygningseleverne med lærerstøtte. Det bliver uden om-

klædning og kan fx være en dans, en leg eller lignende. Vi har aftalt, at vi evaluerer på dette tiltag ved efterårsferien. 

Skoledagens længde: Vi har skåret en lille smule på skoledagens længde, således at 0.-3. har 26, 4.- 6. klasse har 

30 og 7.- 9. 35 lektioner  om ugen (7. klasse dog 34 pga. at konfirmationsforberedelse om torsdagen). Vi har forsøgt 

at fordele lektionerne jævnt på hele ugen, således at indskolingen får fri 13.15, mellemtrinet kl. 14.00 og udskolin-

gen kl. 14.45 hver dag. Dette er stort set lykkedes.  

Valgfag i overbygningen: Ministeriet har besluttet, at skolerne fremover skal tilbyde mindst et af fagene musik, mad-

kundskab, håndværk og design eller billedkunst som 2-årige valgfag i 7.-8. klasse, som eleverne skal til prøve i. 

Prøven bliver obligatorisk og bliver en del afgangsprøven - men altså med afslutning efter 8. klasse. På vores lille 

skole giver det lidt udfordringer, fordi vi ikke har kapacitet til at tilbyde 4 fag med deraf følgende meget små hold. 

Fra næste skoleår har vi derfor besluttet at udbyde musik og madkundskab til kommende 7. klasse. Elever og foræl-

dre bliver orienteret nærmere herom. Det betyder også, at vi indtil videre ikke har madkundskab på mellemtrinet og 

at 8.-9. klasse kommer til at køre deres eget valgfagsforløb. 

 

Som noget nyt indfører vi fra næste skoleår 2 x 3 uger, som kommer til at hedde ”Tfe-uger”. Det skal være perioder, 

hvor eleverne undervises tværfagligt, men hvor de enkelte fag stadig bliver repræsenteret - bare i en ny indpakning. 

I disse uger vil CBL-pædagogikken, hvor eleverne arbejder  med virkelige problemstillinger, være central og over-

skriften på ugerne bliver FN’s 17 verdensmål. De 2 perioden kommer til at ligge med 3 uger i efteråret og 3 i foråret. 

Vi ser frem til den ændrede hverdag og håber naturligvis, at ændringerne bliver til gavn for vores elever. 

Dette er sidste nummer af Fri-nyt i dette skoleår. Forældre i skolen vil modtage nyhedsbrev med skemaer og aktivi-

tetsplan umiddelbart inden jeg går på sommerferie i starten af juli. 

De bedste hilsner og god sommer 

Jens 



 

 

Nyt fra bestyrelsen 

 

Bestyrelsen havde sidste møde inden sommerferien den 28. maj 2019, hvor følgende punkter fra dagsor-
den var mest interessante. 
 
Bestyrelsen skulle tage stilling til størrelsen for egenbetaling for buskort til friskolens elever. Skolen har 
igennem de senere år fastsat forældrenes egenbetaling til et lavere beløb end de faktiske udgifter af for-
skellige årsager. Skolens udgift til elever, der kommer længere væk hjemmefra, blev således drøftet ud 
fra særlig en proportionalitetsbetragtning. Skolens økonomi er stram, og det er ganske få elever, der bru-
ger ordningen. Ordningen kan for de fleste elever alene betale sig, hvis der køres til og fra skole i bus bå-
de morgen og eftermiddag alle ugens dage. Flere elever køres til skole af forældre, men tager bussen 
hjem om eftermiddagen. Der ydes støtte til buskort fra fordelingssekretariatet ud over skolens støtte til 
den enkelte elev. Bestyrelsen besluttede at afskaffe støtten fra skolen, således at forældre selv skal læg-
ge ud for betaling af buskort, til fordeling af støtte fra fordelingssekretariatet er klar og kan udbetales til 
forældrene. De skoler, som TFE normalt sammenligner med, anvender samme praksis.  
 
Jens Boldt orienterede om elevsituationer i alle skolens afdelinger. Der er blevet et par ledige pladser i 
nuværende 7. klasse, som Jens Boldt vil gøre opmærksom på via facebook. Elevholdet i kommende ef-
terskole er tæt på fyldt, og børnetallet i børnehaven er fortsat stabilt med en fyldt børnehave.  
 
Jens Boldt orienterede om en vandskade i kælderen under køkkenet og under det gamle lærerværelse 
den dag, hvor vi havde skybrud. Det kører som en forsikringssag, da der skete materielle skader.  
Jens Boldt orienterede om resultatet af drøftelser i pædagogisk udvalg, hvor der er evalueret på de tiltag, 
som skolen iværksatte i forbindelse med skolereformen. Jens Boldt vil orientere nærmere herom, men 
bestyrelsen fandt de nye tiltag spændende at få igangsat.  
 
Bestyrelsen fordelte posterne i de underudvalg, som sikrer, at årets gang og aktiviteter bliver koordineret 
og igangsat. Da der ikke er sket udskiftning i bestyrelsen, men alene få interne rokeringer, er der ikke tale 
om store ændringer i arbejdsgrupperne. En ny arbejdsgruppe blev nedsat i forhold til en arbejdsdag for 
forældre på friskolen, der kommer mere information om dette senere fra arbejdsgruppen.  
 
Bestyrelsen godkendte en revideret forretningsorden. Der har i de senere år været et stigende antal be-
styrelsesmøder, og den væsentligste ændring i forretningsordenen og især årshjulet var derfor at få ned-
bragt antallet af bestyrelsesmøder. Bestyrelsen vil prøve at arbejde med mere komprimerede dagsorde-
ner med færre møder. Det kommende år skal vise, om det er holdbart. Bestyrelsen besluttede at skære 
antallet af bestyrelsesmøder ned til 6 årlige møder. Der er løbende møder i de forskellige underudvalg.  
 
Bestyrelsens sensommerfestudvalg gik med det samme i gang med at planlægge sensommerfesten, som 
kommer til at løbe af stablen den 30. august 2019, så sæt endelig  X i kalenderen.  
 
Bestyrelsens første møde efter sommerferien er den 21. august 2019.  
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle forældre, elever, børn, medarbejdere og ledelse en rigtig 

dejlig sommerferie.  

 
På bestyrelsens vegne 
Vivi Thyme Thorndal 

Fra kontoret 
 
Der udsendes betalingsopgørelser for skoleåret 2019-2020 sidst i juni måned. Husk at de nødvendige  
ændringer i jeres netbank eller lignende.  
 
Husk også overholdelse af deadline for aflevering af SFO-sedler. 
 
Med venlig hilsen 
Heidi og Merete 


