
 

 

 
Skoleblad for Tømmerup Friskole          Marts 2020 

 
Aktivitetskalender for marts 2020 

 

  Uge 10      Introforløb på ungdomsuddannelserne, 8. klasse 
  Den 2. og 3. marts     Skole/hjemsamtale, 3. klasse 
  Den 2. og 3. marts     Skole/hjemsamtale, 0. klasse 
  Mandag den 2. marts    Skole/hjemsamtale, 7. klasse 
  Den 7. og 8. marts     Dramaweekend, 7., 8. og 9. klasse 
  Tirsdag den 10. marts    Skolen i biografen, 2. og 3. klasse 
  Tirsdag den 10. marts    Bestyrelsesmøde 
  Den 11. og 12. marts    Skole/hjemsamtaler, 5. klasse 
  Tirsdag den 17. marts    Tilsynsførende Calle Nørvig på besøg 
  Tirsdag den 17. marts    I Kino Den blå Engel, 6. og 7. klasse 
  Tirsdag den 17. marts    Skole/hjemsamtaler, 6. klasse 
  Tirsdag den 17. marts    Forældrebestyrelsesmøde i Fribørnehaven 
  Onsdag den 18. marts    Temas cirkusforestilling, 0., 1.  og 2. klasse 
  Den 19. - 25. marts    Teaterdage, 7., 8. og 9. klasse 
  Tirsdag den 24. marts    Skole/hjemsamtaler i 6. klasse 
  Torsdag den 26. marts    Forårsfest i Tømmeruphallen 
  Fredag den 27. marts    Klasselærerdag 
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Fra mit kontor 

Forårsfest 
Vi er i fuld gang med at planlægge og øve til vores helt store, årlige event, som i år finder sted torsdag 
den 26. marts kl. 18.30-21.00 i Tømmeruphallen. Overbygningen gør i år ekstra meget ud af det og har 
inddraget en hel ekstra weekend til at øve deres forestilling. 
Jeg er klar over, at flere af forældrene til de mindste elever synes, at børnenes normale sengetid bliver 
mere end overskredet, når festen først slutter kl. 21.00. Men jeg vil opfordre til, at man denne ene aften 
ser igennem fingrene med dette og bliver i hallen hele aftenen. Overbygningseleverne fortjener et stort 
publikum til deres del af showet, og man skal ikke undervurdere effekten af, at alle vore elever en sådan 
aften får en kæmpestor og fælles oplevelse. Skoledagen om fredagen tilrettelægger vi efter, at børnene 
er trætte. Klasselærerdagen fredag den 27. marts slutter for alle elever kl. 13.00. 

Personalenyt 
Emma, som har været vores faste vikar, er flyttet til København og har fået job der. Derfor har vi lavet af-
tale med et par nye vikarer. Eva Drejø, som er læreruddannet og har flere års erfaring, skal resten af sko-
leåret, sammen med Merle og Vibeke, dække kulturfag i overbygningen. Hun er også til rådighed, hvis vi 
har yderligere behov. Julie-Astrid, som er tidligere elev, bliver ny akut-tilkaldevikar. Derudover fortsætter 
også Sten som tilkaldevikar. 

TFE-uger og verdensmål 
TFE-ugerne i uge 5 og 6 forløb rigtig godt. Mange erfaringer var draget efter forløbene i efteråret og alle - 
både elever og voksne - var blevet mere trygge ved de anderledes arbejdsformer. Vi har endnu ikke lagt 
os fast på, om vi fortsætter med konceptet i næste skoleår, men verdensmålene og arbejdet med dem 
bliver ikke glemt. På nogle af de (mange) gule post-sedler jeg har liggende på skrivebordet er der noter 
med områder, som vi skal have kigget på og som vi skal have lavet planer for i den kommende tid. Jeg er 
overbevist om, at vi ved at prioritere bæredygtighed på alle niveauer - uden at blive fanatiske - gavner vo-
res tiltrækningskraft i forhold til kommende børn, elever og forældre.  
Selvom vi allerede er i gang er der masser af områder, hvor vi kan forbedre os. Vi skal have kigget på 
køkkenet i forhold til madspild og bæredygtig brug af råvarer. Vi skal have optimeret vores affaldssystem 
og nedbragt mængden af affald og vi skal have gennemgået vores forbrug af el, vand og varme. Det er 
alle områder, hvor der er mange faktorer og mange mennesker involveret og ændringer kræver i de fleste 
tilfælde også udfordringer af vores vaner. Det bliver derfor et arbejde, der kommer til at strække sig over 
lang tid - vi bliver sikkert aldrig helt færdige - men arbejde med det skal vi. 
Jeg skal også minde om, at arbejdet med Verdensmålene ikke kun handler om affald og madspild. Også 
en række andre værdier er i spil. Jeg kan nævne fx ligeværdighed mellem kønnene, sundhed og trivsel, 
mindre ulighed osv. Alle værdier, som vi måske umiddelbart ikke mener er så relevante for os i Danmark, 
men som ved nærmere eftersyn godt kan debatteres og udfordres. Og kigger man overordnet på de 17 
verdensmål er de som samlet pakke udviklingsmål, der skal gøre jorden til et bedre sted at leve - og det 
har vi alle interesse i. Som skole og børnehave har vi et særligt ansvar for, at vore elever bliver klædt på 
til kunne bidrage til et samfund, der arbejder for bæredygtig udvikling. Derfor vil vi fortsætte med at have 
fokus rettet på målene. 

Påklædning 
Vore elever skal være ude i frikvartererne og de skal deltage i bevægelsesbånd, som også for det meste 
foregår udendørs. 
Desværre oplever vi, at en del elever ikke har påklædning, der matcher behovet. Derfor en opfordring til 
at sørge for, at eleverne er påklædt til årstiden og vejret. Det gælder naturligvis både store og små.  

Jeg glæder mig til at se rigtig mange til forårsfesten. Den ”officielle” invitation kommer en af de nærmeste 
dage. 

Med venlig hilsen 

Jens 

 

 


