Skoleleders beretning for 2018

2018 har været et travlt og aktivt år på TTF på flere områder.
I forlængelse af, at beslutningen om at begynde byggeriet af tre nye klasselokaler blev truffet og
iværksat i efteråret 2017 har håndværkere, bestyrelse, ledelse, lærere, Bente og ikke mindst Åge
haft mange opgaver med at nå i mål med dette – for os – ganske store og omfangsrige projekt.
Martin kommer mere ind på byggeri i sin beretning. Dog skal jeg sige en meget stor tak til de, der
undervejs har været med til at få projektet til at lykkes. En særlig tak til vores entreprenører for et
utroligt behageligt samarbejde. Tak til Friskolens tidligere formand, Jakob Magnussen, der har
været med som byggesagkyndig. Tak til de forældre, der har lagt et stort og flot arbejde i den del
af entreprisen, som vi mente, vi selv kunne klare. Og ikke mindst tak til Åge, der har lagt mange
ekstra timer i byggeriet.
Vi er kommet godt ud af det, og vi nyder lokalerne og hele fællesområdet, som det nu tager sig ud.
Det er et flot stykke arbejde, som har været godt for os, der har vores daglige gang på skolen.

På personalesiden har vi gennem en længere periode været ramt af læreres længerevarende
sygdom og fravær. Først Henning Kjempenes, siden Dorthe Munch og sideløbende Katrine Jensen,
der har været på barselsorlov. Henning traf ved skoleårets udgang beslutning om ikke at vende
tilbage til TTF. At ville prøve noget andet. I hans stilling har vi ansat Rikke Andersen, der er faldet
godt til på skolen. I Dorthes fravær har vi fået god og kompetent vikarafløsning af Camma, Alice og
Mette, der har varetaget Dorthes forskellige funktioner. Herunder klasselærerfunktion i 2. klasse,
læsevejlederfunktion, Læseekspressen og Dorthes almindelige fagtimer. Dorthe er nu langsomt på
vej tilbage, hvilket vi – både på egne og Dorthes vegne – er meget glade for.

2018 blev året, hvor vi satte fokus på at opgradere vores legepladsarealer. Allerede i 2017 blev der
indkøbt nogle større legeredskaber, der blev sat op på Børnenes Jord og bag Børneboligen. Men
ønsket om at få endnu mere var helt klart fra elevernes side.
Så Elevrådet stod i marts som initiativtager til et sponsorløb, der blev afholdt fredag den 23. marts.
Dagen inden vi gik på påskeferie. Og eleverne gjorde en kæmpe indsats, der udmøntede sig i mere
end 70.000 kr. i sponsorater. Endvidere gav et par virksomheder nogle flotte beløb. Og sammen
med Idrætsforeningen og Lokalrådet lykkedes det at indkøbe en Pannabane og senest et Parkourredskab, der efter planen bliver opstillet i den kommende weekend (lørdag den 6. april).
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Igen er jeg fyldt af taknemmelighed over den indsats, som alle gør, når vi vil noget, når vi ønsker at
forbedre noget – til gavn for vores børn på TTF.
Legepladsprojektet er ikke færdigt. Det er skudt godt i gang, men vi har stadig mange tanker om,
hvordan vi fortsat kan forbedre vores udearealer.

Fra februar 2018 lod vi et nyt tiltag begynde, hvor vi satte en ekstra indsats i gang for de elever,
der har fået konstateret ordblindhed, og desuden gav vi et generelt løft af vores indsats for elever,
der havde brug for en mere koncentreret indsats på læse-skrive-området. Dette har vist sig at
være rigtig godt. Ikke kun på det rent faglige område for disse elever, men også hvad angår de
teknologiske hjælpemidler, der skal være en hjælp i det daglige. Ydermere er der etableret en
ordpatrulje, hvor de ældre elever lærer fra sig og derigennem hjælper de yngre med at finde rundt
i IT-programmer, som skal hjælpe dem med at læse og skrive.

2018 har på de indre linjer været præget af vort arbejde med at redefinere vores værdier. Det har
været en lang og spændende proces, der har givet anledning til refleksioner og drøftelser omkring
vores TTF. Vi har nu et værdisæt med 5 værdier:
Fællesskab, Tryghed, Engagement, Kreativitet, Nysgerrighed.
Mere om arbejdet, processen og det videre forløb kommer under punktet ”Værdier”.

2018 blev også året, hvor Friskolen i samarbejde med Tønning-Træden Musikforening kunne
invitere til eftermiddagskoncert med Sigurd Barrett, der i god stil leverede sin fortælling om
Danmarkshistorien for os. Og i marts 2019 kunne Musikforeningen igen bruge skolens lokaler i
forbindelse med sangskrivningsdagen. Et initiativ, rettet mod de lokale 14-21-årige
sangskrivertalenter, der havde lyst til at få sparring fra musikstuderende fra Rytmisk
Musikkonservatorium. Så vi bruger også skolens lokaler som kulturcentrum i anden sammenhæng
end til skolebrug.

Vi er begavet med et lokalområde, hvor mange initiativrige folk både kan og vil vores TTF. Og det
er, når vi er sammen, at vi står stærkest.
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Så tak til Lokalrådet, Idrætsforeningen, Musikforeningen, Kirkerne og menighedsrådet for et godt
samarbejde. Tak for, at vi kan få tingene til at nå sammen. Det betyder alt for vores friskole, at der
er opbakning og lyst til at få tingene til at ske.
Og tak til vores samarbejdspartnere – både fra nær og fjern. Og ikke mindst tak til jer forældre for
godt og konstruktivt samarbejde om vores fælles børn.
Tak til bestyrelsen for godt arbejde i årets løb. Og sidst, men ikke mindst en stor tak til alle
medarbejdere for en solid og helhjertet indsats gennem året.
Alle – uden undtagelse – har del i, at vi lykkes med at drive friskole og børnehave på den bedst
mulige måde. Vores mål er at skabe et miljø, hvor børn og unge udvikles, uddannes og dannes til
at leve som gode samfundsborgere i Danmark. Vi kan og skal hele tiden kigge på vores praksis,
men vi kan for en kort bemærkning se tilbage på 2018 med tilfredshed på nogle væsentlige
parametre af vores friskoleliv.

Tak for et godt 2018 og med ønsket om et fortsat aktivt og udviklende 2019.

Thomas Kilsmark
Skoleleder
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