Kære forældre.

Endnu et skoleår er nu ved vejs ende, og en lang sommerferie ligger foran os.
Jeg vil gerne sige jer alle en stor tak for det gamle år. Tak for med- og modspil, tanker,
bekymringer, positive tilbagemeldinger og ikke mindst tak for en god modtagelse
i forbindelse med min tiltrædelse på TTF. Det har været
berigende at møde nye og gamle elever og forældre. Jeg
mærker, at der fortsat er opbakning til, at vi både vil og kan
lave en god skole for vores børn. Og med det kommende
byggeri i tankerne, ser vi frem til, at der bliver mere plads i
hverdagen. På alle medarbejderes vegne vil jeg sige tak for
hjælp og støtte. Og ikke mindst tak for godt samarbejde
omkring vores fælles børn.
Sidste fredagsspisning inden ferien

Dan Turéll skrev i digtsamlingen ”Hyldest til hverdagen” i 1984:
Jeg holder af hverdagen
Mest af alt holder jeg af hverdagen
Den langsomme opvågnen til den kendte udsigt
der alligevel ikke er helt så kendt
Familiens på en gang fortrolige og efter søvnens fjernhed fremmede ansigter
Morgenkyssene
Postens smæld i entréen
Kaffelugten
Den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter mælk, cigaretter, aviser Jeg holder af hverdagen
Selv gennem alle dens irritationer
Bussen der skramler udenfor på gaden
Telefonen der uafladelig forstyrrer det smukkeste, blankeste stillestående ingenting i mit akvarium
Fuglene der pipper fra deres bur
Den gamle nabo der ser forbi
Ungen der skal hentes i børnehaven netop som man er kommet i gang
Den konstante indkøbsliste i jakkelommen
med sine faste krav om kød, kartofler, kaffe og kiks
Den lille hurtige på den lokale
når vil alle sammen mødes med indkøbsposer og tørrer sved af panderne Jeg holder af hverdagen
Dagsordenen
Også den biologiske
De uundgåelige procedurer i badet og på toilettet
Den obligatoriske barbermaskine
De breve der skal skrives
Huslejeopkrævningen
Afstemningen af checkheftet
Opvasken
Erkendelsen af at være udgået for bleer eller tape Jeg holder af hverdagen
Ikke i modsætning til fest og farver, tjald og balfaldera
Det skal til
med alle sine efterladte slagger
Så meget usagt og tilnærmelsesvist
vævende og hængende i luften bagefter
Som en art psykiske tømmermænd
Kun hverdagens morgenkaffe kan kurere -

Fint nok med fester! Al plads for euforien!
Lad de tusinde perler boble!
Men hvilken lykke så bagefter at lægge sig
i hvilens og hverdagens seng
til den kendte og alligevel ikke så kendte samme udsigt
Jeg holder af hverdagen
Jeg er vild med den
Hold da helt ferie hvor jeg holder af hverdagen
Jeg holder stinkende meget af hverdagen

Og særligt slutningen: ”Hold da helt ferie hvor jeg holder af hverdagen” kan vi nu tage helt ind.
Nyde, at det er ferie. Ingen madpakker om morgenen. Ingen skoleklokke, der kimer. Ingen
lektier. Ingen….ja, I kan nok selv finde på flere ting.
Hvad I så vil sætte ind i stedet i ferien, lader jeg op til jer selv at bestemme. Men en god bog, en
sudoku eller en krydsord kan da foreslås, hvis nu der skulle mangle forslag….
Jeg elsker at holde ferie, rejse, have tid til at læse, løbe i naturen og mange andre ting, men jeg
holder også af hverdagen med alt det, den rummer. Og skulle jeg for en tid glemme, at jeg
holder af hverdagen. Ja, så kan jeg jo lige læse lidt Dan Turéll….
Jeg vil ønske jer alle en rigtig dejlig sommerferie. Nyd friheden. Nyd samværet i familien. Og
nyd, at der også er en hverdag at komme tilbage til

Torsdag den 10. august, hvor vi slår dørene op til et nyt skoleår
Sommerhilsner fra
Thomas Kilsmark
Skoleleder
--------------------------------------------------------------------------Torsdag den 22. juni blev der afholdt dimission for eleverne i 9. klasse. Vores 6 seks elever
blev fejret ved en lille ceremoni med efterfølgende kransekagebord. Vi ønsker dem alle et
stort tillykke med deres afgangsprøve og lykke til på deres videre færd i
uddannelsessystemet.

Skolemælk
Der er allerede nu mulighed for at bestille skolemælken så den er klar efter sommerferien.
Dog vil der først være opstart mandag den 14. august, så de to første skoledage vil være
mælkefrie ;-)
Skema
Så snart vi er klar med næste års skema vil de komme på Intra, og vil også kunne ses på
hjemmesiden.
Betaling af skolepenge
Juli er betalingsfri for både skole og SFO. For de familier der allerede er tilmeldt PBS vil
opkrævningen foregå helt automatisk igen til august. Nye familier vil få opkrævning udleveret
første dag efter sommerferien, med oplysninger om hvordan man tilmelder til PBS.
Der er jo en lille stigning i skolepengene pr. 1. august – de bliver som følger:
Elever i 0.-4. klasse: kr. 1.000 for 1. elev, kr. 615 for 2. barn
Elever i 5.-9. klasse: kr. 1.050 for 1. elev, kr. 650 for 2. barn
Familier med mere end to elever i skolen betaler stadig kun for to
SFO-betaling er uændret.
Jeg vil også samtidig ønske jer alle en rigtig fantastisk sommerferie med dejlige oplevelser.
Tak for godt samarbejde i årets løb og tak for alle de søde hilsner til min fødselsdag ;-)
Kærlig hilsen Bente

