
 

 

 
Skoleblad for Tømmerup Friskole          November 2020 

 
Aktivitetskalender for november 2020 

 

  Tirsdag den 3. november    6. klasse i biografen 
  Den 4. og 6. november    Sundhedsplejerske, 6. klasse 
  Torsdag den 5. november   Skolen fylder 109 år 
  Torsdag den 5. november   Ekskusion til Jødisk Center, 9. klasse 
  Torsdag den 5. november   Besøg af Tour de Uddannelse, 8. klasse 
  Den 10. og 17. november    Dansk på Røsnæs, 8. klasse 
  Den 11., 18. og 25. november   Skole/hjemsamtaler, 3. klasse 
  Torsdag den 12. november   Omfotografering, skolefoto 
  Fredag den 13. november   De Onde, Kulturpakker, 0. - 2. klasse 
  Mandag den 16.november   Bestyrelsesmøde 
  Den 17. og den 18. november   Skole/hjemsamtaler, 9. klasse 
  Den 25. og 26. november    Skole/hjemsamtaler , 2. klasse 
  Fredag den 27. november   Juleklip 
                  
                   
    Næste nummer af Fri-nyt udkommer den 1. december 2020 

Fri-nyt 

www. toemmerupfri.dk 

William og Louis fra 3. klasse med deres rekordstore pyramide - læs mere på næste side 



 

 

 
Fra mit kontor 

 
Nye voksne 
Fredag den 30. oktober sagde vi farvel til Tenna og i dag, mandag den 2. november har vi sagt goddag til Clara 
Marchner, som skal overtage Tennas skema i både friskolen og efterskolen. Jeg håber, at alle vil tage godt imod 
hende. 
Dorte og Sue er desværre stadig sygemeldte. Det er lykkedes os få en aftale med Tine Theil Nielsen om at dække 
Dortes tysktimer, indtil Dorte er tilbage igen. Som jeg har skrevet på intra, er Tine uddannet korrespondent i tysk og 
engelsk og har således den faglige baggrund til at kunne varetage undervisningen. Sues Timer dækkes fortsat af 
Josephine Halle. 

Corona 
Jeg skal gøre opmærksom på, at torsdag den 26. november er blevet ændret fra klasselærerdag til almindelig skole-
dag på grund af aflysningen af skolefesten om aftenen. 
Som I kan læse i ”Nyt fra bestyrelsen” er juletræsfesten aflyst. Til gengæld vil vi afvikle en alternativ version af Lucia-
optoget. Vi arbejder med en plan om at holde det udendørs, med sang fra højttaler og med fakler i stedet for lys. Jeg 
forestiller mig, at det sagtens kan blive stemningsfyldt og en god oplevelse for vore elever.  
Juleklipdagen gennemføres også, dog uden forældrehjælp i klasserne. 7. - 9. klasses volleystævne med efterskolen 
kan vi ikke afvikle, men vi arbejder på at finde en alternativ aktivitet for eleverne. 
 
Der bliver ikke mulighed for at gå i kirke inden juleferien, men også her arbejder vi på en alternativ løsning. Jeg har 
en aftale med Anna Monrad fra valgmenighedskirken i Ubberup om, at hun vil hjælpe med at lave en udendørs jule-
gudstjeneste for eleverne den 18. december, inden vi går på juleferie. 

Jeg er af flere forældre blevet bedt om at klargøre , at følgende retningslinjer stadig er gældende 

 Eleverne skal så vidt mulig overholde 1 meters afstandskravet til hinanden og til de voksne. Kun i situationer, 
hvor det er nødvendig i forbindelse med undervisningen, må afstandsreglen tilsidesættes. Dvs. at elever skal 
undgå at kramme og ”ligge i bunke”, også selvom det er sammen med elever fra samme klasse. 

 Eleverne skal så vidt mulig kun have tæt kontakt med elever fra samme klasse. 

 Eleverne skal undgå at dele iPads, telefoner, skriveredskaber og lign. 

 Hvis elever vil medbringe noget i forbindelse med fødselsdag, skal det være pakket ind i ”portionsanretning”. 
Det betyder, at skærekage er no go, men fx karameller i papir er go. 

 Og så skal der stadig vaskes hænder efter anvisning fra personalet. 

I en skolehverdag er det umuligt ikke at overtræde nogle af de gældende retningslinjer. Men som udgangspunkt er vi 
alle nødt til at forsøge at håndhæve dem i videst muligt omfang. 

Hvis I har smittede personer i hjemmet - fx en af forældrene eller en søskende - eller hvis en af skolens elever får 
konstateret smitte, vil jeg bede jer om at informere skolen, således at vi har mulighed for at tackle situationen bedst 
muligt.  

Og så glæder jeg mig virkelig meget til den dag, hvor alt dette er fortid og hvor vi kan være sammen uden at skæve 
til retningslinjer og dårlig samvittighed. 

Til sidst en god historie. 
Jeg er glad for at kunne slutte denne måneds Fri-nyt med en positiv historie. Skolen har 2 elever, der er med i den 
nye udgave af Børnenes Rekordbog. William og Louis fra 3. klasse har bygget en pyramide udelukkende bestående 
af gule Legoklodser. Pyramiden er 61 cm. høj, og har altså fået en velfortjent plads i Rekordbogen. Drengene brugte 
næsten en hel dag på byggeriet og som I kan se på billedet på forsiden af Fri-nyt havde de to drenge en rigtig god 
dag. 
Tillykke med optagelsen i Børnenes Rekordbog 

Med venlig hilsen  

Jens 



 

 

 

Nyt fra bestyrelsen 

 
Bestyrelsen havde møde den 6. oktober 2020, hvoraf nedenstående var mest relevant.  
Økonomiudvalget gennemgik saldobalance pr. 31. august 2020. Skolens likviditet er aktuelt god, og budgettet følges 
nøje af både ledelse og udvalg.   
Bestyrelsen godkendte et par formelle punkter, som efterskolens årsplan for kommende skoleår og friskolens ferie-
plan for kommende skoleår.  
 
Skolen skal hvert år forestå en selvevaluering af skolen for det foregående skoleår. Bestyrelsen godkendte selveva-
luering for friskolen – Jens Boldt lægger den på skolens hjemmeside. For så vidt angår efterskolen blev punktet ud-
sat, da Jonas Gindesgaard var fraværende ved mødet.  
Jens Boldt orienterede om personalesituationen, hvor særligt sygdom fylder mere end normalt. Ved selv forholdsvis 
simple forkølelsessymptomer, hvor vi normalt tidligere ville gå på arbejde, er vi nødt til at sygemelde os og blive 
hjemme i længere tid end tidligere. Det giver større behov for vikardækning, og selvom det ikke er optimalt, er det en 
følgeudfordring på vores aktuelle situation. Jens Boldt orienterede endvidere om, at den ledige stilling som rengø-
ringsassistent ikke blev besat, hvorfor der fortsat anvendes rengøringsfirma til daglig rengøring af skolen i samarbej-
de med Zita.  
 
Jens Boldt orienterede om elevsituationen, der fortsat er fin. Der er fortsat næsten fyldt op i alle afdelinger, og elev-
optaget i efterskolen til kommende skoleår ser fornuftigt ud. 
  
Jens Boldt orienterede om det mest aktuelle i forhold til Corona. Flere forældre har efterlyst fjernundervisning af de 
elever, der er hjemme på grund af sygdom. Det er svært at finde en praktisk løsning på, men ledelsen vil i samarbej-
de med lærerne tale om muligheden for at have fraværende elever med online, når det er praktisk muligt. Ved flere 
forældremøder har det været drøftet, hvad der gælder i forhold til fødselsdage og uddeling af slik eller kage til klas-
sen. Jens Boldt vil lave et præciserende skriv til forældre, så vi ved, hvad vi skal forholde os til i de situationer.  
Jens Boldt orienterede om et uanmeldt besøg fra Arbejdstilsynet, hvor en gennemgang af skolen udløste flere udfor-
dringer, der skal udbedres. Det handlede om en alarm på noget ventilation i køkkenet, der er udbedret, deklarationer 
på rengøringsmidler og gennemgang af kemiskab i fysiklokalet. Det handlede også om ventilation af lokaler i over-
bygningen, hvor der kan blive meget varmt, hvorfor pedellerne arbejder på at finde en løsning til bedre ventilation.  
Bestyrelsen besluttede på baggrund af vores aktuelle situation, at det ikke er muligt at gennemføre årets juletræs-
fest, hvorfor denne desværre aflyses.  
 
Bestyrelsen drøftede situationen med ubudne gæster på skolens område særligt i aften og nattetimerne. Det giver 
udfordringer med hærværk og efterladte glasskår, samt en generel utryghed for både efterskolens elever og skolens 
personale på arbejde. Skolen har derfor i samarbejde med Tømmerup Skole, Tømmeruphallen og BMX klubben 
indgået et samarbejde med et vagtselskab, der runderer på skolen på forskellige tidspunkter. Situationen er uhold-
bar, og bestyrelsen bakker naturligvis op om, at der skal iværksættes tiltag, der kan imødegå problemet.  
Bestyrelsen drøftede muligheden for at lease bærbare computere særligt til eleverne i overbygningen. Emnet blev 
rejst på skolens generalforsamling og igen til forældremøder, hvor det er flere forældres ønske, at skolen tager initia-
tiv til at lease en bærbar computer til overbygningens elever. Fordelen kunne evt. være en lavere pris, end hvis hver 
enkelt familie skal ud og finde en brugbar løsning. Jens Boldt har undersøgt mulighederne. Det er ikke så enkelt 
endda. Det er skolens holdning, at en bærbar computer ikke kommer til at erstatte ipaden, hvorfor en evt. leasning af 
bærbar computer vil være ekstra. Sådan var det også før ipadens indtog. Med løsningen med ipads hæfter skolen 
for et antal ipads, uanset om der er flere ipads end elever. Skolen har ikke interesse i at være bundet af en ekstra 
udgift for tiloversblevne bærbare computere, idet skolen hæfter for en periode for de bærbare computere, der indgå-
es en leasingaftale om. Dernæst skal skolen kautionere for de bærbare computere, som der indgåes aftale om, hvil-
ket belaster skolens kreditværdighed. Jens Boldt er derfor i gang med at undersøge med skolens revisor, om det i 
det hele taget er lovligt i forhold til gældende regler om, hvad skolen må og ikke må. Bestyrelsen ser nærmere på 
dette, når skolens revisor har meldt tilbage, hvorefter der meldes endeligt ud, hvad der er mulighed for.  
 
Bestyrelsens næste møde er den 16. november 2020. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Vivi Thyme Thorndal  
 

 

 


