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NYHEDSBREV
FEBRUAR 2019
VIGTIGE DATOER:

28. februar: fastelavnsfest på Friskolen
8. marts: skolefest
2. april: Generalforsamling
11. april: forårskoncert
22.-24. maj: skolebyttetur

Kære alle i og omkring TTF.
Den første måned i 2019 nu snart ovre, og vi har taget hul på februar – den sidste vintermåned i denne
omgang. Vi mærker allerede, hvordan dagene gradvist bliver længere. Sne og kulde har dog gjort sit indtog,
forårstegn må vi stadig kigge langt efter.
Lærerne drager i dag på pædagogisk weekend, hvor emnerne er ”den inkluderende skole” og ”værdier i
hverdagen”. Det er et døgn, hvor der er tid til fordybelse, diskussion og refleksion over vores praksis, og
den måde vi laver skole på.
Om en uge banker årets første ferie allerede på døren, og jeg vil her ønske jer en god ferie. Nyd friheden,
samværet og muligheden for at være sammen.
Efter ferien nærmer den store teateruge sig. Her er ”Folk og røvere i Kardemommeby” på programmet. Vi
glæder os til en skøn uge med alt hvad det indebærer for at få tingene til at gå op i en højere enhed. Ugen
sluttes som vanligt af med skolefest fredag den 8. marts. Panduro er bestilt og spiller i vanlig stil op til dans
senere på aftenen.
Med venlig hilsen og god weekend til jer alle
Thomas Kilsmark
Skoleleder

Socialdemokratiet vipper Venstre af tronen ved årets skolevalg
I går var der skolevalg i Danmark. Eleverne i 8.-9. klasse har igennem den
seneste tid arbejdet med de forskellige partiers ideologier og politiske
mærkesager.
Torsdag var de så i
stemmeboksen for at sætte
deres første X.
Ideen med et landsdækkende
skolevalg er at gøre de unge
mere nysgerrige på dansk
politik og styrke deres
politiske selvtillid, så de ikke er i tvivl om, at deres stemme er vigtig, når
de kan stemme rigtigt om nogle år.
Der deltog i alt ca. 80.000 skoleelever i 8.-10. klasse i valget. Står det til
de unge løber Socialdemokratiet med nøglerne til statsministeriet ved
næste valg. Partiet blev det største parti i fire af de fem regioner med
22,6 % af stemmerne.
Næststørste parti bliver ifølge de unge Venstre med 17 procent af stemmerne,
mens der er oprejsning til De Konservative, der høster 13,1 procent af stemmerne.
På TTF kombinerede vi pizzahygge med valgaften direkte fra Borgen. Tak for en god aften!
Vh. Heidi

SFO BETALING
Som varslet i nyhedsbrev fra bestyrelsen i december stiger SFO betalingen pr. 1. april 2019.
De nye priser vil være:
PULJE

TIDSRUM

Pulje 1
Pulje 2
Pulje 3

Kl. 6.15 – kl. 8.00
Kl. 11.30 – kl. 16.00
Kl. 11.30 – kl. 17.00*

Pulje 4
Pulje 5

Kl. 6.15 – kl. 8.00
Kl. 11.30 – kl. 16.00
Kl. 06.15 – kl. 8.00
Kl. 11.30 – kl. 17.00*
*Fredag til kl 16

PRIS
550
1.000
1.100
1.200
1.300

FRA BØRNEHAVE OG BØRNEBOLIG
Fra børnehaven:
Vi er så småt gået i gang med arbejdet omkring forarbejdet for implementering af den styrkede læreplan.
Naja og undertegnede deltog d.17.1. i en konference med emnet: Pæd
agogers grundfaglighed & positionering. Oplægsholder var henholdsvis Bent Madsen, - cand.pæd, professionsforsker og konsulent ved Inklusionsakademiet og Lene Iversholt Lektor ved UCL og
udviklingskonsulent.
Førstnævnte talte om, hvordan vi manøvrerer og undgår misforståelser i en komplex og travl hverdag.
Hvordan forstår vi et fælles sprog.
Sidstnævnte talte om hvordan vi kan organisere og samarbejde bedre. Hvordan vi bedre kan positionere os
i en travl hverdag. Jeg tænker, at det var gode indspark til også, at kigge på vores arbejdsrutiner og
indretning fx. forskellighed på stuerne og børnenes mulighed for leg / fordybelse og kreativitet.
På vores p- møde samme dag kom vi i gang med at skabe overblik over hvilke hverdags pædagogikker vi
har. I det videre forløb skal vi have sat ord på, hvorfor den enkelte hverdagspædagogik er vigtig, hvad er
værdien af den og hvad de bidrager til.

De nye børn der startede i januar er kommet godt ind i huset - og er inkluderet rigtig godt i deres
jævnaldrende grupper - det virker nærmest som om de altid har været her, dejligt :)
I uge 5 og 6 har vi emneuge. Overskriften er “Krop, Bevægelse og Venskaber”. Hver aldersgruppe laver
deres eget “skræddersyede” forløb og der laves en SMTTE fra hver gruppe. SMTTE´n beskriver fx. målet, hvilken læring ønskes der børnene tilegner sig og hvilken metode / tiltag vil man iværksætte for at nå
målet.
Om lidt (1. marts) starter vi vores indskolingsforløb, det glæder vi os alle til og håber børnene får et godt
forløb. Personaleansvarlig bliver Naja og Charlotte og ikke som egentlig udmeldt Naja og Bodil.

Fra Børneboligen:
Vi har besluttet at indføre jævnlige børnemøder, da de har taget godt imod dem vi har haft. Børnene får på
den måde mulighed for, at have medindflydelse på deres hverdag og de bliver bekendt med de opgaver, vi
forventer de deltager i.
I BB Club har børnene i den grad taget ansvaret for selv at stå med forberedelsen af eftermiddagsmads
tilbuddet til sig, det er bare godt.
Efter ønske netop fra sidste børnemøde i BB Club afprøver vi, at børnene må medbringe Ipads hver torsdag
i ulige uger. De må bruges til at spille spil og lign. som involverer flere andre børn.
Torsdag i lige uger bliver gymnastiksalen inddraget, så børnene har mulighed for at spille forskellige former
for brætspil.
Torsdag d.31.1.19 siger vi farvel til Susanne - der vil i den forbindelse være lidt hygge og kaffe /te på
kanden.
Fredag d.1.2.19 starter Trine la Cour som vikar for Susanne. Børnene kender Trine da hun allerede er
tilkaldevikar i BB og på skolen. Vi byder hjertelig velkommen til Trine.
Rosa forsætter indtil videre i arbejdsprøvningspraktik hos os, - dejligt.
Mange hilsner
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 – gerne et par
dage i forvejen
6

8

9

Linda og Rune H. Mikkelsen
Bredvadmøllevej 19
Linda Rasmussen, Damgårds Alle 15
Anders V. Pedersen, Vestergade
Marianne og Allan Ribergaard
Birkevej 16, 8740 Brædstrup
Lene Lund, Troelstrupgade 3
Ulrik Lund, Bredgade 41, 1
Lene Bank og Lars Henrik Mikkelsen
Skovvejen 50
Kirsten Pugdahl og Carsten Rønnow
Hovvejen 7
Karina Krogh, Brokhøjvej 31
Vagn Saugberg, Sorgenfri 37
Maria og Klaus Bøgestrand
Storkestræde 5, 8751 Østbirk
Kirsten Birgitte Juul og Nils Arne Pedersen, Skadevej 18,
Klovborg

Theo
Sofia
Silke
Jonas, Andreas
Mathilde
Linnea
Katrine
Fiona, Frida
Asger
Rebekka

2554 3434
2244 0386
4081 3155
2945 6118
2149 3432
4031 7110
2464 0737
2049 3137
6022 6739
2532 5541
6138 9928
4010 1372
5338 0810
2174 6182
4153 7701
2093 1366
4024 8525
2682 8612

lhindsgaulmikkelsen@gmail.com
runehindsgaulmikkelsen@gmail.com
Linda.rasmussen@bestseller.com
jannebabe@usa.net
mail@lenelund.com
mail@ulriklund.dk
lenelykkeb@hotmail.com
lhvmikkelsen@gmail.com
Pugdahl1@gmail.com
karinasaugberg@live.dk
vagn@saugberg.com
klaus@boegestrand.dk
Juul.pedersen@c.dk

