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NYHEDSBREV
AUGUST 2017
VIGTIGE DATOER:
27. august: Brædstrupløb.
16. september: arbejdslørdag i Børnehave, Børnebolig og Friskole
21. september: foredrag, fri for mobberi. For alle forældre
2. oktober: personalefri dag – forældre overtager pasning/undervisning

Kære forældre.
Så kom vi i gang, og vi havde en dejlig første skoledag
torsdag den 10. august.
Skønt at se de mange smil, børnenes ivrige fortællinger
om sommerferiens oplevelser, og at ”det nu er meget
rart at være sammen med kammeraterne igen”. Og
skønt at sige velkommen til vores 18 nye elever i 0.
klasse, der bare ser helt skoleparate ud – og med mod
på at kaste sig ud i skolelivet.
Foran os ligger en masse oplevelser for både store som små, og allerede torsdag har Store Hjul
været på rystesammentur i kano på Gudenåen. Senere kommer ekskursioner, studietur til London,
Vingstedtur, skolebytte og en masse andet, der skal åbne verden for vores elever. Og indimellem
har vi de helt almindelige skoledage. Der, hvor vi lærer og bliver dygtigere til alt det, som til sidst
skal afsluttes med afgangsprøverne efter 9. klasse.
På personalesiden har Dorthe Pors pr. 1. august ændret status fra souschef til viceleder. Dorthe
har til den nye funktion fået nogle faste opgaver i løbet af skoleåret. Tillykke til Dorthe.
Heidi Mikkelsen holder orlov indtil efterårsferien, og i hendes sted er Stinne Emmer nu tiltrådt
som vikar. Heidis musiktimer varetages af Thomas.
Og endelig er Henning Kjempenes tilbage efter et års orlov og mange oplevelser ude i den virkelige
verden. Henning er sammen med Jette klasselærer i 4. klasse.
Skulle I som forældre have ris eller ros, spørgsmål eller gode råd, som I tænker, vi kunne tage med,
er I altid velkommen. Vi er her for børnenes skyld, og det er vores fælles projekt, at TTF er det
bedste skoletilbud for vores børn. Ikke alt kan lade sig gøre, men der kunne være en god idé, som
vi kunne bruge til fælles bedste.
Med ønsket om et godt skoleår 2017-18.
Thomas Kilsmark
Skoleleder

Vedr. Forældreintra:
Kontaktbog:
Kontaktbogen bruges, når I melder jeres barn syg. Der skal ikke ringes ind på skolen. Husk at sætte
x ved de relevante lærere, der har klassen.
Kontaktbogen bruges, hvis I ønsker at bede om fri fra undervisning. Ved fravær på 3 dage og
derudover skal skoleleder godkende anmodningen.
Beskeder:
Beskeder bruges til al korrespondance vedr. den enkelte elev.
Opslagstavlen:
Opslagstavlen bruges til opslag, der vedrører klassen eller skolen som helhed.
Ugeplaner:
Under ugeplaner skrives undervisningsplanen for den kommende tid. Nærmere info gives på
forældremøderne i de enkelte klasser.
Kalender:
I kalenderen ses kommende begivenheder såsom forældremøder, skolerejser, skolefest osv.

Brædstrupløbet - søndag den 27. august
Se tilmeldingsseddel, der er lagt på Intra i tirsdags. Frist for
tilmelding er på tirsdag den 22. august.

PERSONALEFRI DAG
Som nævnt tager al personale ud af huset den 2. oktober, og
undervisning og pasning overtages af forældre. Yrsa efterlyser et
antal forældre i afsnittet om Børnehave og Børnebolig. På skolen skal hver klasse stille med
minimum 2 forældre, gerne flere. Vi opfordrer til at klasserne evt. allerede på forældremøderne
(hvis de ikke er afholdt ;-)) finder de personer der kan deltage – forældrerådet er ansvarlig for at
finde deltagere, men ikke nødvendigvis selvskrevne til at deltage. Hvis man kender andre der
kunne have lyst, bedsteforældre, ældre søskende, naboer der vil bruge en dag på skolen er det
også rigtig fint.
Giv kontoret besked når I ved hvem der deltager fra hver klasse – senest 18. september.

NYT FRA BØRNEHAVE OG BØRNEBOLIG
Først og fremmest hjertelig velkommen tilbage efter en dejlig ferie, - og ikke mindst hjertelig
velkommen til nye børn og forældre i begge huse.
Fra børnehaven.
Vi drager som annonceret af sted på sommerlejr fra d.23. - 25.august - igen til Daneborg lejren v.
Juelsminde. Vi glæder os rigtig meget til at være sammen med jeres børn og er sikker på, at vi alle
får en kanon god tur.
Vi har fået 3 nye børn, - Valdemar til yngste gruppen, Freya og Felix til mellemgruppen. Dejligt - og
håber selvfølgelig at også de har mod på at komme med os på lejr.
D. 22.august må vi desværre sige farvel til Frederik. Frederik skal bo med sin familie i Slovenien de
næste 3 år. Vi ønsker Frederik og hans familie al mulig held og lykke i det nye land.
Som noget nyt afprøver vi fra september 2017 og frem til februar 2018, at personalet er over en
længere periode med børnene på vores aldersopdelte dage.

I praksis betyder det, at bestemt personale er med børnene i en model, der siger 4 / 2 mdr. ad
gangen.
Når 2 mdr. er gået rykker et personaler fra hver gruppe videre, hvorved vi også sikrer forskellige
samarbejdsrelationer og nye øjne på børnene.
Det vi gerne vil afprøve er:
Giver det os et bedre kendskab til det enkelte barns / gruppens trivsel og udvikling?
Bliver vores planlægning og pædagogiske praksis bedre i forhold til at støtte det enkelte barns
trivsel og udvikling i gruppen?
Bliver vores forældresamarbejde bedre?
Bliver vi bedre til at holde fokus på handleplaner?
Personale fra september til / med oktober i de forskellige grupper er:
Yngste gruppen: Bodil, Simone og Christina.
Mellem gruppen: Charlotte og Brenda. (Brit og Sara på skift )
Ældste gruppen: Naja og Rosa.
Huske ting i august og september:
Cykel uge i uge 33, - d. 14 - 18.august.
D. 23 - 25.august sommerlejr.
Maddag d.6.september.
Legetøjs dage d.12 - 14.september.
Arbejdslørdag d. 16.september - Vi er "kun" os selv den dag selvom, der er arbejdslørdag på hele
TTF. På arbejdslørdagen håber vi, at kan få valgt 2 forældre fra yngste gruppen til forældrerådet.
D. 21.september forældre foredrag på skolen - emnet er Fri for Mobberi og er fra kl.19.00 - 21.00.
Emneuger teater / eventyr fra d.18 til d.29 september.
D. 2 oktober personale fri dag - personale den dag vil være forældre. Info. om hvem kommer
senere. Se mere under fælles beskeder.
Fra Børnebolig
Jeg vil igen have nogle enkelte timer om ugen heroppe. Det glæder jeg mig rigtig meget til.
Timerne vil ligge på tirsdage.
Vi er startet ud med 103 indmeldte børn, - heraf 5 børn fra 5 klasse. Der vil til 5 klasserne lavet et
afkrydsnings skema for en uge ad gangen, som børnene får med hjem. Vi vil gerne bede om jeres
ønsker for fremmødet bliver afleveret i ugen forud for fremmødet.
Vi er forsat i udemånedperioden, dvs. en væsentlig del af vores aktiviteter foregår udendørs.
Vi arbejder på en model, hvor der er fast personale koblet på 3, 4 og 5 klasse aktiviteterne i BB
Club og for 0 - 2 klasserne i BB.
Det vi gerne vil opnå er, dels mere "specialiserede" tilbud, mere og bedre gennemskuelighed i
forhold til regler / aftaler, - større medindflydelse / inddragelse af børnene.
Derudover påtænker vi, at flytte ind og udmeldelses delen for 3 - 5 klasserne med over på skolen.
Vores årshjul vil blive færdiggjort i løbet af august, - måske først i begyndelsen af september. Det
bliver lagt på hjemmesiden og Intra.
I forbindelse med børnehaven er på lejr d.23 - d.25 august vil der blive morgen åbnet i BB d.24
og 25. august fra kl. 6.15 - 8.00. Der er morgenmads tilbud, måske i en lidt mere skrabet udgave,
men mon ikke det går.
Vi lukker alle 3 dage i BB.

Fælles beskeder:
Der er på skolens initiativ lavet en forældreaften for alle på TTF d. 21.september kl. 19.00 - emnet
omhandler temaet Fri For Mobberi som Mary fonden står bag.
Mandag d.2 oktober er alt personale på TTF samlet til en workshop om værdier / trivsel på TTF nu og i fremtiden. I den forbindelse skal jeg spørge om hjælp til, at passe vores børn både i
børnehaven og Børneboligen.
I børnehaven fra kl.7.45 - 17.00. Jeg skal bruge 7 forældre for, at dække dagen frem til kl.13.00,
heraf 4 fra kl.7.45.
Og jeg skal bruge 4 fra kl.12.45 til 17.00.
Man kan byde ind på hele dagen, eller formiddag / eftermiddag, så planlægger jeg efter det.
Jeg sørger for morgenåbningen frem til kl.8.00.
I BB. vil jeg have brug for ialt 5 forældre - 2 fra kl.11.30, som har opgaven "meld inner" i klasserne
0 - 4 kl. og modtager af 0 klasserne, når de har fri. 1 kl.12.00, - og resten kl.12.30
Også her bliver der lavet en mødeplan, når jeg kender jeres mulighed for at hjælpe.
I er meget velkommen til at give besked i børnehaven, skrive til mig på Intra eller ringe, hvis I har
mulighed og ikke mindst lyst til at lege pædagog for en dag.
Mvh Yrsa
RENGØRINGSLISTE:
På listen kan man se hvilke andre familier man i hvilken uge skal møde op en gang og udføre en beskreven
rengøring sammen med.
 Aage bestemmer fra uge til uge hvor og hvad der trænger. Opgaven findes på opslagstavlen i
aulaen lige ved indgangen til lærerværelse/kontor
 Den øverst nævnte familie har ”ansvar” for at indkalde de to øvrige familier til rengøringen.
 Man bytter selv med en anden familie hvis man er forhindret i den udpegede uge.
 Ring til kontoret eller til Aage (tlf.4140 0670) og få en aftale om hvornår der skal være låst op
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Mathilde
Johanna
Hannah
Linnea
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Thyra, Clement
Peter, Louise
Ebbe, Asger
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Birka, Hjalmer, Ragna
Johannes
Maren, Anna
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Kristian, Aksel
Julius, Mathilde
Magnus

Anne Sofie og Henrik Thuesen
Bredvadmøllevej 21, 8740 Brædstrup
Sine og Nikolaj Bach
Gammelstrupvej 15
Lene Norman og Søren Vad,
Poppelvej 4, Brædstrup
Kirsten Pugdahl og Carsten Rønnow
Hovvejen 7
Lone og Troels Hansen,
Søkildevej 13, 8740 Brædstrup
Susanne Lauridsen, Bredgade 29 1 th
Benny Lauridsen, Lærkevej 19
Mette Sørensen og Steen K. Jensen
Holmekollen 31, 8660 Skanderborg
Anne og Christian Robenhagen Ravnshøj,
Rævehøjvej 9
Mette W. Kristensen og Peter Schrøder
Søbækvej 10, Brædstrup
Bodil Rødgaard Jensen og Michael Jensen, Kokvrøvlvej 19,
Brædstrup
Hanne T. Sørensen og Jørgen H. Frederiksen,
Gammelstrupvej 27
Bonnie Revsgaard, Nedenskovvej 2A
Casper Jacobsen, Søkildevej 44,
Marianne og Johnny Larsen
Korsballevej 29, Brædstrup

30707540
4097 8622
26597819
2274 7500
26253566
28181123
6138 9928
4010 1372
6061 9106
4094 0674
4143 9286
6047 2783
5094 7856
3037 4269
2627 9809
2273 2280
2877 9552
6169 6963
4017 8402
4017 8403
5223 7180
2022 3692
2530 9864
2021 9773
6093 6301
6093 6300

