9/4 2021
Uge Nyt fra Kontoret
”Bim bam busse, jeg er en haletudse”
Sådan synger syv glade nystartede børn i vores TSFO sammen
med Malene. De startede i tirsdags sammen med mor/far, hvor
vi fik en god start alle sammen med leg, hygge, sang og
aktiviteter.
Haletudserne har været rundt og se skolen, og fået et indtryk af
stedets størrelse. De har mødt mange andre elever og nogle af
lærerne, og I kan se billeder og læse mere på Facebook.

Podning af elever over 12 år, kører nu i fast rutine hver mandag og torsdag om formiddagen. Vi
opfordrer kraftigt til at man bruger denne mulighed de uger man er på skolen. For elever mellem
12 og 15 kan man kun blive podet, hvis skolen har en samtykkeerklæring.

I dag går vi i gang med planlægning af næste skoleår. Selvom
det kan synes som om der er længe til sommerferien, så er vi
nødt til at starte arbejdet med at placere røde, grønne og blå
uger allerede nu. Vi skal i gang med at placere lærerne i klasser
og fag osv. Så vi skulle gerne kunne uddele skoleskemaer inden
vi går på sommerferie.

Bøger
Den lokale forfatter Steen Lassen fra Fjellerup har
doneret og signeret et sæt af sine bøger til friskolen.
Anni har taget imod gaven, og vi ser frem til at læse dem
og også høre forfatteren fortælle om tilblivelsen.
Bøgerne er krimier, hvor der bliver begået forbrydelser
på lokale steder.
Tusind tak til Steen Lassen.

Bestyrelsen
Vi havde møde i onsdags, hvor vi fik gennemgået skolens økonomi af revisor. Hun kunne fortælle
at vi har en god økonomi, som er fint tilpasset antallet af elever. Hun har ingen anmærkninger,
hvilket betyder, at vi har styr på sagerne.

PR

Skolebestyrelsen har besluttet at tilknytte en professionel PR-konsulent til skolen de næste tre
måneder. Hun skal blandt andet hjælpe os med at få mere liv på vores åbne facebook side.

Generalforsamling
Alle har på Intra fået tilsendt dagsorden til generalforsamling onsdag d. 28. april. Uanset om det
bliver online eller på skolen, så håber vi, at mange sætter kryds i kalenderen og dukker op. Husk at
vi åbner SFO, så du kan tage dit barn med denne aften.

SFO
Malene er nu på fuld tid, så hun kan være sammen med TSFO børnene hver formiddag. Det har
medført nogle ændringer i vagtplanerne i SFO. Det er de samme voksne og unge, der er i SFO,
arbejdstiderne er bare flyttet for nogle, så vi stadigvæk har en god bemanding.

Næste uge 15:
0. – 5. kl. kører efter samme model som tidligere.
6. + 8. kl. kommer hen på skolen 7:45 – 13:20.
7. + 9. kl får fjern undervisning kl. 8 – 13.

Bemærk at uge 16 bliver grøn uge!

god uge til jer alle.

