
 

 

 
Skoleblad for Tømmerup Friskole          Oktober 2019 

 
Aktivitetskalender for oktober 2019 

 

  Torsdag den 3. oktober    Bestyrelsesmøde 
  Mandag den 7. oktober    HeartBeat Group, Kulturpakker, 0. - 5. klasse 
  Fredag den 11. oktober    Motionsdag 
  Uge 42      Efterårsferie 
  Tirsdag den 22. oktober    Inspirationsdag, dokumentarfilmsforløb, 7.-9. kl.+eftersk. 
  Torsdag den 24. oktober    Running Sculptures, Kulturpakker, 4. og 5. klasse 
  Fredag den 25. oktober    Running Sculptures, Kulturpakker, 6. og 7. klasse 
  Mandag den 28.oktober    Tfe-ugeforløb starter 
                   
                   
    Næste nummer af Fri-nyt udkommer den 1. november 2019 

Fri-nyt 

Elever fra Erasmus+-projektet overrækker overskud til Red Barnet - læs mere her 

www. toemmerupfri.dk 

https://www.toemmerupfri.dk/wp-content/uploads/2019/09/Afslutningsartikel.pdf


 

 

 
Fra mit kontor 

Kommende aktiviteter 
Tfe-ugerne i uge 44, 45 og 46 nærmer sig, og på alle tre trin er lærerne ved at lægge sidste hånd på plan-
lægningen. Jeg glæder mig meget til at følge ugerne og vil i næste nummer af Fri-nyt give en status på 
forløbet. 
I uge 46 deltager overbygningen og efterskolen i et stort projekt sammen med en del af Kalundborg Kom-
munes skoler, hvor eleverne bliver undervist i at lave dokumentarfilm. I forløbet bliver de undervist af pro-
fessionelle filmfolk fra Station Next. Undervisningen omfatter både optagelser og klipning. Det hele sky-
des i gang med en inspirationsdag i kino Den Blå Engel den 22. oktober og afsluttes med en stor Filmfe-
stival - ligeledes i kino Den Blå Engel - den 28. november. Et spændende forløb, som jeg også glæder 
mig til at følge. 

FN’s verdensmål 
De 17 verdensmål fylder for øjeblikket rigtig meget i hele vores institution og vil også komme til det frem-
over. Det netop afsluttede Erasmus+-projekt havde fokus på bæredygtighed, og i både friskolen og bør-
nehaven arbejder eleverne med Verdensmålene i forbindelse med TFE-ugerne, som børnehaven har 
valgt at lave et parallelt forløb til. I efterskolen vil der i forbindelse med Skolernes Motionsløb være ekstra 
fokus på målene. Eleverne på Global projekt- og eventlinjen har arrangeret et sponsorløb, hvor verdens-
målene er en central del. Jeg vedlægger flyer, så I kan se, hvad det går ud på. Friskoleelever deltager i 
løbet uden sponsordelen, og hvis andre har lyst til at deltage, er man velkommen. Den 8. oktober deltager 
jeg sammen med vores kok Paw i en temadag om bæredygtighed på efterskoler. 
For mig er der ingen tvivl, at der fremover kommer større og større fokus på bæredygtighed, miljø, ligestil-
ling, sundhed og trivsel og de øvrige elementer fra Verdensmålene. Et fokus, som vi naturligvis også på 
vores institution skal og vil forholde os til. 

Vikarer 
Ind i mellem møder jeg forældre, som synes at mange timer i friskolen bliver dækket af vikarer. Det kan 
godt virke sådan, når man ser tingene udefra, men når vi ser på vores fraværsstatistikker, så holder de 
sig faktisk pænt på den rigtige side af, hvad der normalt forventes. Tilmed udgør sygdom faktisk kun en 
mindre del af fraværet. Men alle lærere har ret til 5 ferie-fridage på et skoleår, og har man børn, har man 
yderlige ret til 2 omsorgsdage pr. barn pr. år ligesom man har ret til at blive hjemme på barnets 1. syge-
dag. Dertil kommer, at vi ofte sender lærere afsted på aktiviteter sammen med eleverne. Det betyder som 
regel, at der er 2 lærere med én klasse, hvilket jo så medfører fravær på skolen. Også kursusdage giver 
fravær og når man tæller det hele sammen vil der være en del vikardækning. Fraværet rammer jo så des-
værre ofte skævt, så nogle klasser i perioder er hårdere ramt end andre.  
Vore vikarer gør alt hvad de kan for at gennemføre en god undervisning og vore lærere er generelt gode 
til at sørge for at der ligger materialer ved planlagt fravær. Det er meget sjældent, at vi er nødt til at give 
elever fri pga. lærerfravær. Fra administrationens side er vi naturligvis opmærksomme på problematikken 
og forsøger hele tiden at minimere vikarforbruget. 

Vores P-plads 
Vores P-plads foran skolen er på spidsbelastningstidspunkter hårdt prøvet. Mange morgener er der så 
meget trafik, at personalet har svært ved at finde en P-plads. Vi vil nu forsøge at lave afmærkninger, såle-
des at pladsen bliver bedre udnyttet. En del pladser vil i den forbindelse blive forbeholdt personalet. Det 
håber vi på forståelse for. Jeg kan kun opfordre til, at de elever der har mulighed for det, cykler eller går til 
skole, og at de forældre, der kommer i bil, parkerer hensigtsmæssigt og begrænser P-tiden så meget som 
muligt. Jeg forventer, at de nye afmærkninger bliver lavet i den nærmeste fremtid.  

iPads til 0. klasse 
iPadsene til de nye 0. klasser er på vej. De skal blot registreres i vores MDM-system og efter aftale med 
Susanne har vi valgt at sørge for iPads til nye elever i andre klasser og til efterskoleeleverne i første om-
gang. Men iPadsene vil blive udleveret inden længe. 

Med venlig hilsen  

Jens 



 

 


