
 

 

 
Skoleblad for Tømmerup Friskole          December 2020 

 
Aktivitetskalender for december 2020/januar 2021 

 

  Onsdag den 2. december    Omfotografering 
  Tirsdag den 8. december    Juletur m/ Det Kongelige Teater, 8. klasse 
  Torsdag den 10. december   Matematik til Tivoli, 9. klasse 
  Fredag den 11. december   Juleturnering, 7. - 9. klasse 
  Mandag den 14. december   Luciaoptog 
  Tirsdag den 15. december   Juledansk på Røsnæs, 8. klasse 
  Onsdag den 16. december   SSP-temadag, 5. klasse 
  Fredag den 18. december   Juleafslutning 
  Mandag den 4. januar    Skolestart 
  Onsdag den 6. januar    SSP-temadag, 6. - 9. klasse 
  Torsdag den 14. januar    Gæstelærer Niels Vandrefalk, 9. klasse 
  Torsdag den 14. januar    Møde med forældre til kommende 0. klasse 
  Uge 3 + uge 4     Tfe-uger, 0. - 6. klasse 
  Uge 3 + uge 4     Projektopgave med fremlæggelser, 7.- 9 . Klasse 
  Mandag den 25. januar    ”De røde Heste”, Kulturpakker, 0. - 1. klasse 
  Mandag den 25. januar    Bestyrelsesmøde 
              
                   
    Næste nummer af Fri-nyt udkommer den 1. februar 2021 

Fri-nyt 

www. toemmerupfri.dk 

Billeder fra klippedagen 



 

 

 
Fra mit kontor 

 
Nye voksne 
I sidste nummer af Fri-nyt bød jeg velkommen til Clara Marschner som ny naturfagslærer. Desværre har Clara sagt 
sit job op pr. 31. december. Hun trives ikke med efterskoleformen og giver udtryk for, at det at være lærer i grund-
skolen ikke matcher hendes forventninger. Vi søger nu en ny naturfagslærer og håber det lykkes at finde en perma-
nent løsning. 
Det er lykkedes os at få besat den ledige stilling som rengøringsassistent, som har været ledig siden Lene gik på 
efterløn for et år siden. Bianna Gagner er ansat i fast stilling og startede den 30. november. Hun vil fremover udgøre 
rengøringsteamet sammen med Zita. Jeg glæder mig til samarbejdet og håber, at alle vil tage godt imod hende. I 
børnehaven er Pernille Andreasen ansat som ny pædagog. Hun startede den 15. september og er allerede en inte-
greret del at teamet. Den 1. december starter pædagog Heidi Akselbo. Pernille og Heidi er tidligere kolleger fra Går-
den i Kærby. Også velkommen til jer. 

Corona 
Jeg havde egentlig besluttet, at dette nummer skulle være uden coronanyt. Desværre blev det ikke sådan. Vi har for 
øjeblikket en smittet lærer med alt hvad det giver af usikkerhed og forholdsregler der skal tages. Vi gør hvad vi kan 
for at overholde alle regler og restriktioner til punkt og prikke, og i forbindelse med dette seneste tilfælde har jeg flere 
gange været i kontakt med Sundhedsmyndighederne. Selv medarbejderne her har svært ved klart at sige hvad der 
er rigtigt og forkert, så jeg opfordrer alle til at agere, så man selv er tryg og i tvivlstilfælde selv kontakte sundheds-
myndighederne.  
Der er således fortsat en del fravær af lærere, der er hjemme og venter på test og vi har i enkelte situationer været 
nødt til at lade klasser blive hjemme til online-undervisning. Det er ikke med vores gode vilje, men nogle gange har 
vi simpelthen ikke voksne nok til at dække alle opgaver. 

Kommende arrangementer 
Vi satser stadig på at gennemføre alternative udgaver af Luciaoptoget og juleafslutningen. Lige nu kan der imidlertid 
ske udvikling i coronasituationen som ændrer ting fra dag til dag, men mon ikke vi kan gennemføre disse 2 aktivite-
ter.  
Så kan jeg i øvrigt opfordre til, at man følger Kenneth Vesters julehygge på Friskolens Facebookside. Kenneth syn-
ger hver dag for på en julesang og man har mulighed for at følge med i teksten samtidig. En god og hyggelig ting i 
denne ellers så pressede tid. 

Jeg vil gerne ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.  
 
 

Med venlig hilsen  

Jens 



 

 

 

Nyt fra bestyrelsen 

Visionsdag 
Bestyrelsen har i de senere år sammen med skolens ledelse afholdt et årligt seminar – vi kalder det et visionssemi-
nar, hvor vi drøfter et udvalgt emne på en hel temadag. En mulighed vi ikke har til hverdag, hvor bestyrelsens dags-
ordener er fyldt med praktiske udfordringer. Vi har i november afholdt dette seminar, hvor temaet var et kommende 
generationsskifte i ledelsen. Ingen har truffet beslutning om, hvornår præcist vi står med opgaven at finde ny forstan-
der og forretningsfører, men det kan næppe komme bag på nogle af os, at vi nærmer os et tidspunkt, hvor både 
Jens Boldt og Merete Bruun nærmer sig en alder, hvor de med rette kan trække sig tilbage fra et langt arbejdsliv. En 
sådan proces kræver tid og omtanke i forhold til skolens fremadrettede retning og ledelse, og vi gjorde på vores te-
madag de første spæde overvejelser om processen. I vil naturligvis blive orienteret, når vi står i processen, men jeg 
finder det vigtigt allerede nu at orientere jer om, at vi er opmærksomme på opgaven, der ligger foran os.  

Bestyrelsesmøde den 16. november 
Dernæst havde bestyrelsen ordinært møde den 16. november 2020, hvoraf nedenstående var mest relevant.  

Økonomiudvalget gennemgik saldobalance pr. 31. oktober 2020. Skolens likviditet er fortsat god, og budgettet føl-
ges nøje af både ledelse og udvalg.   

Byggeudvalg 
Byggeudvalget orienterede om prioriteringen for kommende opgaver. Der skal ske en ændring af rørføringen i efter-
skolen, og da det er et noget omfattende projekt, skal det ske i en sommerferie, da vi ikke kan have elever gående 
på skolen i et så omfattende projekt. Projektet skal evt. deles i etaper, og skolens ledelse går i gang med at indhente 
tilbud på forskellige løsninger. Der skal endvidere fortsat renoveres 4 elevværelser årligt. Byggeudvalget har fokus 
på skolens affaldsplads, hvor skolens containere ikke er placeret hensigtsmæssigt. Det er risikabelt, når containerne 
bliver afhentet i skoletiden, da lastbilerne skal forbi børnene ved afhentning af containere. Skolens ledelse arbejder 
på en mere hensigtsmæssig placering, og der skal søges om kommunal tilladelse hertil, når vi finder rette placering. 
Dernæst er skolens klimaskærm i en forfatning, der kræver en istandsættelse af sokler og udvendige trappetrin. Det-
te projekt kan evt. fordeles over flere etaper. Endelig har forstanderboligens tag vist sig at være utæt, og byggeud-
valget prioriterede, at taget til næste år skal udskiftes. I mellemtiden har pedellerne haft held med at holde taget tæt 
efter en rengøring af taget, så hvis det holder til flere regnskyl uden utætheder, bliver dette punkt ikke relevant i den-
ne omgang.  

Byggeudvalget har endvidere fokus på et projekt omkring adskillelse af regnvand og kloakvand, hvor der pågår for-
handlinger med Kalundborg Forsyning. Flisebelægninger rundt på skolen og asfaltering af parkeringspladsen vil 
komme til at hænge sammen med, hvorvidt skolen indgår kontrakt med forsyningen herom. Byggeudvalget har end-
videre fokus på udskiftning af skolens netværk, der har nogle år på bagen, og som virkelig trænger til en opgrade-
ring. Ledelsen har fået tilbud på dele af udskiftningen, og der arbejdes videre på projektet, der ikke er endeligt fast-
lagt endnu.  

Skolepengetakster 
Bestyrelsen godkendte skolepengetakster for kommende skoleår i friskole og SFO, ugepris for efterskolen i år 2021-
2022 og takst for forældrebetaling i fribørnehaven for 2021. Taksterne offentliggøres på skolens generalforsamling 
med undtagelse af børnehaven, da de allerede træder i kraft pr. 1. januar 2021. Forældre i børnehaven bliver sær-
skilt orienteret om ændringen.  

 

 

Fortsætter på næste side 



 

 

 

Diverse 
Bestyrelsen udsatte fra sidste møde et punkt vedr. efterskolens selvevaluering, da Jonas Gindesgaard var fraværen-
de. Bestyrelsen har udvalgt, at dette års evaluering tager udgangspunkt i temaet fællesskab. Jonas Gindesgaard 
sikrer, at evalueringen fremgår af skolens hjemmeside. 

Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen og elevsituationen og hæftede sig særligt ved et særdeles godt 
optag på efterskolen for kommende skoleår. Det er så dejligt allerede på nuværende tidspunkt at have optaget så 
mange elever.  

Bestyrelsen blev orienteret om seneste nyt vedr. Covid19, herunder hvordan skolen håndterer, når der påvises smit-
te blandt skolens elever eller personale.  

Bestyrelsen blev orienteret om baggrunden for hjemsendelse af flere elever i efterskolen, idet skolen desværre måt-
te afbryde samarbejdet med eleverne. Bestyrelsen drøftede processen, der ikke gav anledning til ændring af skolens 
praksis i forbindelse med hjemsendelsen.  

Leje af computer via skolen 
Jens Boldt har undersøgt muligheden for at indfri flere forældres ønske om at lease bærbare computere til skolens 
elever på linje med muligheden for at lease Ipads til undervisningen. Skolens revisor har meldt tilbage, at det alene 
vil være en lovlig mulighed, såfremt skolen momsregistreres, hvilket skolen for nuværende ikke er og ikke har nogen 
fordel i at blive. Bestyrelsen er derfor enige i, at dette ikke er relevant at tilbyde skolens elever, da der ikke er lov-
hjemmel til, at skolen er mellemmand for en leasingaftale.  

Børnehave 
Pernille Kallehave fra børnehaven orienterede om processen med udarbejdelse af styrket pædagogisk læreplan. 
Personalet har særligt brug perioden med hjemsendelse og nedlukning af børnehaven til arbejdet, der er blevet et 
omfattende og rigtig fint værk. Bestyrelsen godkendte læreplanen og skal efterfølgende godkende planen en gang 
årligt.  

Bestyrelsen godkendte endvidere et revideret udkast til vedtægterne for børnehaven. Behovet opstod først og frem-
mest, da børnehaven gerne vil udvide målgruppen for børn til også at omfatte børn ned til 2,5 år, der er klar til at 
starte i børnehave. Ved gennemgang af vedtægterne blev flere bestemmelser justeret, så de bedre matcher den 
børnehave, som aktuelt er i drift. Da vedtægterne i sin tid blev udarbejdet var det udfra en forestilling om, hvordan vi 
gerne ville lave børnehave, men virkeligheden blev på nogle punkter lidt anderledes end oprindeligt tænkt. Udkast til 
ændrede vedtægter er nu sendt i høring i forældrebestyrelsen i børnehaven, hvorefter de skal endeligt vedtages i 
skolebestyrelsen. Herefter skal de godkendes af kommunalbestyrelsen.  

Bestyrelseskursus 
Bestyrelsen består i år af 3 nye bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 2 har været på kursus for netop nye bestyrelsesmed-
lemmer arrangeret af friskoleforeningen. De kunne fortælle om det, de havde lært, hvoraf budskabet primært var, at 
vi har ret godt styr på, hvad vi laver i bestyrelsen, og måske navnlig, hvad vi ikke skal lave. Det er altid skønt og op-
løftende at få den erfaring med os.  

Bestyrelsens næste møde er den 25. januar 2021. Dette bestyrelsesmøde var dermed kalenderårets sidste. Vi hå-
ber alle at få en dejlig december, selvom også december og alle vore gode traditioner er ramt af den specielle situa-
tion vi står i. Der bliver ingen fælles lejlighed til at ønske hinanden en god jul, så det vil jeg naturligvis benytte mig af 
her. Jeg håber, at I alle – børn og voksne – vil få en glædelig jul med hinanden, hvor nærhed og glæde alligevel må 
komme til at fylde i de små hjem. 

På bestyrelsens vegne 

Vivi Thorndal 

 

 

 


