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Aktivitetskalender for juni 2020 

 

  Tirsdag den 16. juni    Generalforsamling 
  Den 16. - 18. juni     Lejrskole i Sønderjylland, 4. - 5. klasse 
  Torsdag den 18. juni    Møde med elever og forældre, kommende 0. klasse 
  Onsdag den 24. juni    Dimission, 9. klasse 
  Fredag den 26. juni    Sidste skoledag før sommerferien 
                   
 

Næste nummer af Fri-nyt udkommer den 1. september 2020 

Fri-nyt 

Coronaskole - med afstand 

www. toemmerupfri.dk 



 

 

 
Fra mit kontor 

Fri-nyt er tilbage 
Velkommen til første nummer af Fri-nyt efter en lang periode med nedlukning af ”redaktionen”. Jeg husker 
at vi på skolen om morgenen den 11. marts tog beslutning om, at vi indtil videre ville undgå morgensang i 
musiksalen, fordi vi var mange samlet på lidt plads. Samme aften lukkede regeringen Danmark ned og 
siden har intet været normalt. Retningslinjer i en lind strøm er kommet fra Undervisningsministeriet og 
Sundhedsstyrelsen og vi har hele tiden måttet ændre i vores daglige procedurer for at få tingene til at gå 
op. Vi laver stadig skema fra uge til uge for at bruge vore ressourcer bedst muligt. Forhåbentlig kan vi 
vende tilbage til en mere normal hverdag på den anden side af sommerferien. 
Det hele har dog ikke været negativt. Vi har efter genåbningen oplevet at både børn og voksne trives godt 
med den ro der er, når de samme voksne er sammen med klasserne hele dage. De forskudte pauser har 
også givet ro og udeundervisningen har været en kæmpesucces. Vi kan aflæse det direkte i fraværsstati-
stikken. Kun ganske få børn har været syge og ingen voksne har haft én eneste sygedag i perioden efter 
påske. Om den øgede fokus på hygiejne også har en effekt er der nok ingen tvivl om, men vi er også 
overbeviste om, at hele måden at organisere os på betyder noget. 
Vi forsøger at tage så mange ting med videre som overhovedet muligt. Desværre er der nogle ressource-
mæssige begrænsninger i forhold til antallet af voksne - i de fleste klasser fra 0.- 5. har der været 2 voks-
ne langt den største del af tiden - men mange af de øvrige erfaringen kan godt overføres til en mere nor-
mal hverdag. 

Jeg gerne benytte Fri-nyt til at bringe en kæmpe tak til alle for at udvise stor forståelse og fleksibilitet i de 
seneste uger. Det gælder de familier, der har måttet rykke rundt på arbejdstider og daglige rutiner, børne-
ne, der har taget den nye hverdag med oprejste pander og personalet, der har givet den fuld gas på de 
nye og meget ændrede vilkår. Det viser, at vi har en skolekreds og en skole, der står sammen når det 
gælder og det kan vi alle være stolte over. 

Næste skoleår 
Desværre har Coronaen forsinket vores planlægningsarbejde med kommende skoleår. Vi er endnu ikke i 
mål med fagfordelingen, men klasselærerne er på plads. Det bliver Karina Stolshøj-Bang der skal være 
klasselærer i kommende 1. klasse og kommende 7. klasse overtages af Emil Rener. Alle øvrige klasselæ-
rere fortsætter i de nuværende klasser. Trods forsinkelsen skal vi nok nå at sende skemaer og aktivitets-
plan ud til jer inden vi på kontoret går på sommerferie i starten af juli. 

Aktiviteter 
Desværre har vi måttet aflyse rigtig mange aktiviteter. Noget af det, der har gjort mest ondt er aflysningen 
af forårsfesten, de mindste klassers lejrture og ikke mindst 9. klasses studietur til Berlin og hele deres af-
slutning på skoleåret, som har fået en helt andet forløb end planlagt. Vi holder fast i, at der skal holdes et 
dimissionsarrangement den 24. juni. Hvilken form det bliver under ved vi først, når regeringen har meldt 
størrelsen på tilladte forsamlinger ud. Jeg sender invitation og info ud, så snart vi ved mere.  
6. klasses tur til Bornholm er flyttet til september og det ser ud til, at det kan lykkes at gennemføre 4. - 5. 
klasses tur til Sønderjylland - lidt senere end planlagt og med afstandskrav osv., men dejligt at den kan 
gennemføres. 
Som I kan læse på de følgende sider har bestyrelsen besluttet at aflyse sensommerfesten. Det er ærger-
ligt, men der er pt. for stor usikkerhed om, hvilke regler der gælder slut august/start september. 

Jeg håber, at der efterhånden falder så meget ro på Coronasituationen at vi igen kan begynde at leve 
uden hele tiden at skulle tænke på afstandskrav, legegrupper, håndsprit osv. Jeg vil ønske alle en god 
pinse og en dejlig dansk sommer, som jeg tænker det bliver for de fleste af os. 

Med venlig hilsen 

Jens 

 

 



 

 

Nyt fra bestyrelsen 

Bestyrelsen havde ganske få dage inden nedlukningen sit sidste ”almindelige” bestyrelsesmøde. Vi drøf-
tede naturligvis den aktuelle situation og alvoren bag. Vi drøftede konsekvenserne af de forventede rejse-
restriktioner, der ville få betydning for særligt efterskolens elever og 9. klasses studietur til Berlin. Et mø-
de, hvor håndspritten allerede stod på bordet, selvom vi på det tidspunkt ikke havde forestillinger om, 
hvor omfattende en nedlukning af Danmark og verden ville blive.  

Under nedlukningen har bestyrelsen fortsat mødtes, men nu hjemmefra via videomøder. En mødeform, 
der har fungeret overraskende godt, selvom jeg personligt foretrækker de fysiske møder. Vi har i hele pro-
cessen været involveret i ledelsens arbejde med at åbne først børnehave og skolens yngste klasser og 
nu de store klasser og efterskolen. Skolens personale har knoklet i hele perioden og udvist stor vilje og 
evne til omstilling, da den nye måde at arbejde på naturligvis er meget anderledes end den form, vi ken-
der. Meldingen fra lærerne har været, at eleverne har taget godt imod den nye form for undervisning og 
har arbejdet godt generelt. Bestyrelsen har fået forelagt de planer, som skolens ledelse har udarbejdet i 
dialog med lærerne i takt med, at regler og retningslinjer er blevet sendt ud fra regeringen.  

Bestyrelsen havde inden nedlukningen forberedt skolens generalforsamling, men regeringens forbud mod 
større forsamlinger har umuliggjort en generalforsamling på skolen. Vi har netop fastsat den 16. juni som 
ny dato for generalforsamlingen. Indkaldelsen ligger på forældreintra. Den siddende bestyrelse fortsætter 
arbejdet, til en ny bestyrelse er valgt og konstitueret.  

Skolen har modtaget flere henvendelser fra forældre, der spørger til tilbagebetaling af skolepenge, SFO 
betaling og betaling for friskolens aflyste lejrture. Bestyrelsen drøftede spørgsmålet på bestyrelsesmøde 
den 14. maj 2020. Alle forældre, der har henvendt sig har fået svar personligt på deres spørgsmål. Jeg vil 
dog gerne orientere generelt om bestyrelsens overvejelser og beslutninger.  

Generelt er mange aktiviteter aflyst, uden at skolen bliver kompenseret herfor. Hvis skolen skal kompen-
sere forældre for aflyste aktiviteter, forudsætter det, at skolen bliver kompenseret, da skolen ikke har øko-
nomi til at dække elevernes tab.  

For så vidt angår 9. klasses studietur, der er købt som en pakkerejse, er det dog lige nu uafklaret, i hvilket 
omfang skolen bliver kompenseret. Såfremt skolen bliver kompenseret, er det bestyrelsens holdning, at 
forældrene skal have del i denne kompensation, da det på ingen måde er tanken, at skolen skal tjene 
penge på den aktuelle situation. Nogle klasser vil opleve, at deres årlige lejrtur bliver aflyst uden at mod-
tage kompensation, men det er desværre sådan, at det er. I det omfang det er muligt, kan nogle aktivite-
ter blive flyttet til et andet tidspunkt, men det er desværre ikke muligt at imødekomme alle, så alle får det, 
de havde håbet på.  

For så vidt angår tilbagebetaling af skolepenge, er det efter bestyrelsens vurdering ikke relevant. Alle ele-
ver har modtaget fjernundervisning, og der er derfor ikke tale om et tab af undervisning. Lærerne har un-
dervist i hele perioden, hvorfor skolen fortsat har udgifter til lønninger mv. Der bliver derfor ikke tale om at 
få hverken hele eller dele af forældrebetalingen tilbagebetalt.  

For så vidt angår tilbagebetaling af SFO-betaling, er det sådan, at skolen desværre ikke har en stor pose 
penge at dele ud af i den aktuelle situation, og bestyrelsen har derfor besluttet, at der ikke bliver tale om 
at reducere betaling af SFO-takst på nuværende tidspunkt. SFO har på intet tidspunkt være helt lukket, 
da der har været tilbud om nødpasning.  

Lønninger til skolens personale er de største udgifter i SFO’en. Personalet har naturligvis modtaget løn i 
perioden under nedlukningen, hvorfor der ikke er væsentlige reducerede udgifter i SFO’en. Der har i hele 
perioden været tilbud om nødpasning, hvis man ikke har været hjemsendt fra sit arbejde eller ikke har 
kunne få sit barn passet på anden måde. Ingen har ønsket at benytte sig af nødpasningen under skolens 
nedlukning. Da skolen åbnede op igen, var det en opfordring, at kun de familier, der virkelig havde brug 
for SFO, var dem der brugte SFO, dels for at medvirke til at forhindre en risiko for smittespredning, dels 
for at SFO’ens personale også har arbejdet i skoletiden, hvor der har skulle ekstra hænder til. Ca. halvde-
len af børnene har fundet en anden løsning end SFO, hvilket har været super fint.  

(Fortsættes på side 4) 



 

 

Hvis man generelt tænker, at man ikke længere har brug for en plads i SFO, skal man give Helle og kon-
toret skriftlig besked. Opsigelsesvarsel er løbende måned + en måned.  

For så vidt angår tilbagebetaling af forældrebetaling for efterskole, er der fra regeringens side afsat penge 
hertil, hvorfor skolen bliver kompenseret. Denne kompensation gives naturligvis direkte videre til de berør-
te familier. Tilsvarende hjælpepakke er ikke afsat til private og frie skoler, ligesom børnehaven ikke er om-
fattet heraf.  

Bestyrelsen havde senest møde den 25. maj 2020. Den aktuelle status blev vendt for alle skolens afdelin-
ger, og der er fortsat gode tilbagemeldinger hele vejen rundt. Efterskolen havde samme dag opstart, så 
de kommende dage og uger skal vise, at den nøje tilrettelagte plan også for efterskolen virker som tilsig-
tet. Viceforstander Jonas Gindesgaard kunne oplyse, at efterskolen er fyldt op til næste skoleår, og det er 
bestemt dejligt i en usikker tid. Bestyrelsesmødet skulle have været opstartsmøde for den nye konstitue-
rede bestyrelse, men da generalforsamlingen ikke blev afholdt som planlagt, var det ikke en mulighed, og 
den hidtidige bestyrelse er fortsat fungerende, indtil en ny vælges. Som skrevet andetsteds har bestyrel-
sen  besluttet at fastsætte en ny dato for generalforsamlingen, så den kan afvikles inden sommerferien. 
Bestyrelsen plejer endvidere på dette møde at planlægge friskolens sensommerfest, men den har vi grun-
det omstændighederne desværre valgt at aflyse i år.  

Selvom vi alle formentlig savner vores gamle hverdag, er jeg dybt imponeret af den indsats, som både 
børn og voksne har lagt i en virkelig forunderlig tid. Som formand har jeg været med på sidelinjen af sko-
lens indsats og som forælder har jeg været med på sidelinjen af mit barns indsats. Der er i perioden ud-
vist kreativitet, spontanitet, hjælpsomhed og et kæmpe engagement. Skolens værdier og samhørighed 
har fortsat været en stor del af den fælles platform under nedlukningen. Så selvom jeg flere har gange har 
hørt mange sige (inkl. mig selv), at der i denne tid ikke er meget at glæde sig over, så er lige præcis dette 
et bevis på det modsatte. Så ledelse, personale, forældre og børn – klap lige jer selv på skulderen, for set 
med de øjne, er det virkelig et godt stykke arbejde, der er lagt under de arbejdsvilkår, vi i den sidste tid 
har haft.  

På bestyrelsens vegne 

Vivi Thyme Thorndal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


