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Aktivitetskalender for september 2020
31. august - 4. september
Onsdag den 9. september
Torsdag den 10. september
Tirsdag den 15. september
Tirsdag den 15. september
Onsdag den 16. september
Torsdag den 17. september
Torsdag den 17. september
Tirsdag den 17. september
Onsdag den 18. september
Tirsdag den 22. september
Tirsdag den 22. september
Onsdag den 23. september
Torsdag den 24. september
Fredag den 25. september
Tirsdag den 29. september

Lejrskole på Bornholm, 7. kl.
”Hils din mor”, Kulturpakker på Musisk Skole, 7.-9. kl.
Ekskursion til Charlottenborg, 8. klasse
Skills-dag, 8. klasse
Kontraster, billedkunstdag, 2. klasse
Fodboldstævne, Raklev, 8.-9. kl. drenge
Virtuelt forældremøde, 3. klasse
Forældremøde, 1. klasse
SKILLS, 8. klasse
Fodboldstævne for valghold i 8. - 9. klasse
Ekskursion til Det kongelige Bibliotek, 8. klasse
2Groove, Kulturpakker, 4., 5. og 6. klasse
2Groove, Kulturpakker, 7., 8. og 9. klasse
Ekskursion til Den hirsprungske Samling, 9. klasse
Defecto, Kulturpakker, 5.-9. klasse
Ekskursion til DAC, 8. klasse

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

www. toemmerupfri.dk

Fra mit kontor
Skoleåret 2020-2021
Det er efterhånden længe siden, at Fri-nyt sidst udkom. Coronanedlukningen og den efterfølgende genåbning satte
også en midlertidig stopper udgivelsen af dette blad. Nu er det imidlertid tilbage og forhåbentligt sker der ikke flere
utilsigtede afbrydelser i det månedlige nyhedsbrev.
Nye elever
Vi har sagt velkommen til 19 nye elever i 0. kl. Heraf kommer de 10 fra vores egen børnehave. I 3. klasse er Johannes ny elev, i 5. klasse er Birk startet og i 7. klasse er Kristopher, Lærke og Michael kommet til. Et stort velkommen
til både elever og deres familier.
Nye voksne
Vi har også budt flere nye medarbejdere velkomne. I SFO’en er Venessa startet som medhjælper. Venessa bliver
også brugt som vikar i friskolen. Kor i 0. og 1. klasse varetages af Astrid, som også læser timer i efterskolen, hvor
hun er ansat som barselsvikar i hele dette skoleår. René er kommet på fuldtid i skolen og er altså ikke længere tilknyttet børnehaven. René er støttelærer om formiddagen og fortsat i SFO om eftermiddagen. Josephine er ny vikar.
Hun er læreruddannet og bor sammen med Kim, der er ansat i efterskolen, i skolens bolig. Josephine vikarierer indtil
videre for bl.a. Sue, som desværre er langtidssygemeldt.
Vi har også desværre måttet sige farvel til Eva. Eva blev tilbudt en fast stilling på fuld tid i Slagelse og måtte naturligvis sige ja tak til det.
Corona
Vi kommer ikke uden om, at corona stadig fylder meget i vores hverdag - og sandsynligvis fortsætter med det i lang
tid endnu. Det betyder, at vi stadig er nødt til agere efter de retningslinjer og anbefalinger, som kommer fra sundhedsmyndighederne.
Det medfører bl.a. at de fleste forældremøder bliver afholdt som virtuelle møder. Kun i 0. og 1. klasse bliver der tale
om fysiske møder. De første datoer er allerede meldt ud og I vil modtage nærmere information direkte fra klasselærerne.
Vi holder stadig ikke morgensang. Vi overvejer forskellige modeller med morgensang delt op i hold, men med afstandskravet på 2 meter ved sang giver det en del udfordringer. Vi håber naturligvis at vi kan gennemføre de kommende arrangementer, men som det ser ud pt. kan det blive nødvendigt at aflyse de ting, hvor mange elever skal
samles.
Heldigvis er det lykkedes at gennemføre 7. klasses tur til Bornholm, som bliver afviklet i skrivende stund.
Syge elever
Der har været tvivl om hvilke retningslinjer der gælder i forhold til elever med symptomer, der kunne være tegn på
Covid-19. Jeg skal forsøge at gøre det en smule klarere, men også retningslinjerne og anbefalingerne fra styrelsen
giver muligheder for fortolkninger. Vi har på friskolen valgt at tolke det således:
- Børn med symptomer som fx ondt i halsen, feber, hoste, hovedpine mm. skal fortsat blive hjemme fra skole indtil
de har været symptomfri i 48 timer. Dette gælder dog ikke, hvis eleverne i forbindelse med symptomerne er blevet
Covid-19 testet og kan fremvis en negativ test.
- Løbenæse, som ikke er ledsaget af andre symptomer, anses ikke for et typisk Covis-19 symptom. Derfor må børn
med løbenæse godt komme i skole. Vi anbefaler dog, at man holder sit barn hjemme, hvis man er i tvivl om symptomerne art.
- Hvis en elev IKKE har symptomer på sygdom, skal eleven i skole, også selvom familiemedlemmer har symptomer.
I samme øjeblik der foreligger en positiv Covid test hos et familiemedlem, skal hele familien testes og elever må
først møde i skole igen når de kan fremvise en negativ test. Der er altså er klart skel i forhold til symptomer hos familiemedlemmer og konstateret smitte hos familiemedlemmer.
Inklusionsvejleder
Dorte Danborg-Frederiksen har nu afsluttet sin uddannelse som inklusionsvejleder og er dermed klar med en række
initiativer, som vi er sikre på vil være med til at løfte friskolen í forhold til trivsel og undervisningsmiljø. De fleste af
Dortes opgaver foregår ”internt” på skolen, hvor hun bl.a. kan vejlede personale, holde samtaler med elever, observere klassedynamikken i undervisningssituationen m.m.
Det første ”eksterne” initiativ bliver, at Dorte vil tilbyde gruppesamtaler med børn, hvis forældre er blevet skilt. Dette
initiativ er kommet på opfordring af et par forældre, og den opfordring har vi grebet. Eleverne deltager naturligvis kun
i samtalerne efter samtykke fra forældrene. Hvis man er interesseret i, at ens barn skal have mulighed for at deltage,
kan man kontakte Dorte via forældreintra.
Med venlig hilsen
Jens

Nyt fra bestyrelsen
Den nye bestyrelse efter generalforsamlingen var for første gang samlet den 24. august 2020, og det var
super dejligt endelig at kunne mødes og komme i gang med det arbejde, der ligger foran os.
Bestyrelsen besigtigede skolen i forhold til de større arbejder, der har været udført i det seneste år. Bestyrelsen besigtigede spisesalen, hvor der er indkøbt nye, lettere og mere rengøringsvenlige møbler, træningsrummet under hallen, hvor der er indkøbt nyt udstyr, klasselokaler i overbygningen, hvor der er købt
nye stole til eleverne, elevværelser i efterskolen, hvor der løbende sker istandsættelse, samt elevværelser i huset i nr. 21, hvor der er lagt nye gulve og købt møbler til havestuen.
De nye bestyrelsesmedlemmer blev traditionen tro orienteret om igangværende processer og projekter,
så de kan medvirke til, at alt fortsætter, hvor den tidligere bestyrelse slap. Alle kommende opgaver blev
fordelt mellem bestyrelsens medlemmer, så ikke alle mindre opgaver skal drøftes på bestyrelsesniveau.
Økonomiudvalget gennemgik saldobalance pr. 31. juli 2020. Økonomien er fortsat stram, og der er fortsat en del usikkerhed i forbindelse med corona og de økonomiske konsekvenser heraf, men bestyrelsen
er forsigtigt optimistiske i forhold til skolens økonomi, der bliver styret tæt af skolens ledelse.
Jens Boldt orienterede om seneste nyt i forhold til corona, hvor der fortsat kommer nye vejledninger til
praksis i de forskellige afdelinger på skolen. Der er skabt gode tiltag under corona, men der er også mange ting, der netop handler om skolens værdier om fællesskab, der til stor ærgrelse må aflyses. Generelt
er eleverne gode til at tilpasse sig de nye vilkår at gå i skole på, men der er også elever, der savner forståelse og respekt for den situation, som vi alle er fælles om at tage ansvar for. Skolen arbejder løbende
på at få alle til at forstå vigtigheden af, at vi står sammen fortsat.
Bestyrelsen blev orienteret om den aktuelle elevsituation i alle afdelinger. Der er 198 elever i friskolen, 89
elever i efterskolen og knapt halvdelen optaget i efterskolen til kommende skoleår. Børnehaven har sendt
en årgang i skole og er i gang med at fylde op hen over efteråret. Der har været stor søgning til børnehaven med lang venteliste, men det ser fremadrettet ud til, at der bliver plads til flere børn og ventelisten
bliver kortere.
Jens Boldt orienterede om flere hændelser med ubudne gæster på skolen. Der er formentlig tale om unge mennesker, der holder fest, men glemmer at tage deres affald med sig i form af flasker mv. Desværre
bliver der i sammenhæng hermed begået hærværk på skolen, hvilket er så ærgerligt og giver utryghed
for dem, der opholder sig på skolen. Bestyrelsen drøftede flere tiltag for at komme problemet til livs, og
der vil fremadrettet være øget fokus på problemet. Generelt opfordres alle til at være opmærksomme og
gerne lægge en aftenluftetur forbi skolens område.
Næste bestyrelsesmøde er den 6. oktober 2020.
Med venlig hilsen
Vivi Thyme Thorndal

