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VIGTIGE DATOER:

11. juni: fotodag for Børnehaven, omfoto for Friskolen
22. juni: arbejdslørdag for Børnehave og Friskole – OBS: Ny dato
27. juni: Dimission for 9. klasse
28. juni: sidste skoledag før sommerferien

Kære forældre.
En lidt kølig og omskiftelig maj måned er afløst af lidt
sommerlige temperaturer her i starten af juni. Og hvor er det
skønt at se store som små nyde det gode vejr med leg og
aktivitet på sportspladsen.

Skolebytteturen er vel gennemført, og de mange oplevelser har helt sikkert udvidet elevernes horisont.
Besøg til Frello-museet, Varde Kaserne, Blåvandshuk, Varde Miniby har alt sammen del i noget af det, vi
gerne vil på TTF. Nemlig give oplevelser, hvor vi på den praktiske bane mærker og lærer, hvordan tingene
er. Og så er skolebytteturen bare god for sammenholdet. Hygge om aftenen, boldspil, underholdning og
meget andet. Det ER da bare godt at være skolebarn i.

TAK til kokkeholdet for fantastisk forplejning gennem dagene. Det er
skønt, når vi midtvejs på en tur stopper ved en plads, og madbilen
holder parkeret fyldt med lækre delikatesser og kage til dessert. TAK
for en superflot indsats.

I går afholdtes den traditionsrige idrætsdag for TTF og vores to nabofriskoler. Eleverne var på forskellige
aktiviteter og skulle dyste i både nyere og klassiske discipliner.

Vores elever i 9. klasse er nu godt i gang med de mundtlige afgangsprøver, og i går var de igennem mundtlig
dansk. I de kommende uger venter engelsk, naturfag og afslutningsvis kristendom.
Torsdag den 27/6 kl. 17.00 markerer vi deres afslutning på Friskolen ved en fin dimission for dem og deres
familier.
Husk endelig at sætte kryds ved den 22/6, hvor arbejdslørdagen afholdes. Der er en del opgaver, store som
små, der står for at blive lavet i denne omgang.
Sommerferien nærmer sig, og sidste skoledag er fredag den 28. juni. Eleverne møder den dag kl. 8.00 og får
fri kl. 11.50.
Med ønsket om en fortsat dejlig juni måned.
Venlig hilsen
Thomas Kilsmark
skoleleder

FRA BØRNEHAVE OG BØRNEBOLIG
Kære forældre.
Når vi starter op efter sommerferien vil vores hus se lidt anderledes ud, - og vi vil have ændret lidt på
strukturen i huset.

FRA BØRNEHAVEN:
Først lidt om børnetallet.
Det er sådan, at vi vil have 33 børn fordelt med 18 børn i ældstegruppen og 8 i mellem og 8 i yngste
gruppen - ( dog først fra 1.9) og jeg kender kun til, at der står yderligere 2 børn skrevet op hertil resten af
2019, - og det er vel at mærke først til d.1.12.19.

Så vi må da siges at leve op til at være en lille overskuelig børnehave med god plads, - men håber da absolut
vi får en større tilgang hertil igen.
Personale info.
Det er sådan at Bodil har søgt og fået bevilliget et års orlov. Orloven er gældende fra august 2019 og til /
med juli 2020. Vi ønsker Bodil alt det bedste og glæder os til at se hende igen til august 2020.
Vi er så heldige, at Anne Marie vil overtage Bodils timer i orlovsperioden, - så det er et kendt ansigt for alle
der overtager og Anne Marie kender jo vores måde at arbejde på, så det er også relativt lettere for os.
Christina forventes at gå på barsel først i august og hende har vi pt. ikke nogen erstatning for. I skrivende
stund er det uvist om der er mulighed for det. I alt fald ønsker vi Christina held og lykke med barsel og den
lille ny til den tid.
Så når vi starter op efter ferien er vi 5 faste personaler - Naja, - Brenda, Anne Marie, Charlotte og
undertegnede.
Den styrkede læreplan.
Arbejdet med at implementere den nye styrkede læreplan går for alvor i gang lige efter ferien. Naja og jeg
er d.20.august på første del af det 3 dages forløb Horsens Kommune tilbyder private institutioner for at
klæde os på til opgaven.
Der er som jeg tidligere har omtalt stort fokus på børnesynet. På barnets ret til medbestemmelse og skabe
læringsmiljøer der tager udgangspunkt i barnets perspektiv og hvor, det pædagogiske personale skal
fremme og støtte børnenes leg over hele dagen.
Der er fokus på børn ret til at være forskellige og udvikle sig i eget tempo.
Derudover skal den styrkede læreplan sikre, at den daglige indsat i dagtilbuddene bidrager til mest mulig
læring, udvikling, trivsel og dannelse for alle børn, - og den skal sikre et sammenhængende børneliv med
bedre overgange mellem fx. hjem og dagtilbud - dagtilbud og skole.
Og så skal vi have udviklet en bedre evalueringskultur, som skal være med til at sikre at vi i større grad
forholder os reflekterende over vores praksis og pædagogiske virke således at vi i større grad har fokus på
videreudvikling.
I den forbindelse har vi brugt foråret til at sætte spot på det der visse fagpersonser omtaler som
hverdagspædagogikker, - altså det der sker hver dag som noget fast genkendeligt.
Vi har spurgt os selv om hvorfor vi gør det, - hvad er værdien / udbyttet / målet med den bestemte
hverdagsting.
Eksempler på det kunne være vores morgenmadstilbud og kaffe / te til jer forældre, - vinkehjælp og valgfri
hjælp til det, - frokost og spisegrupper.
Ud af den proces er der kommet nogle umiddelbare ting vi gerne vil forandre og justere på, fordi vi tror på
vi får en bedre pædagogisk praksis og bedre tid til fordybelse med børnene, - og som støtter op om kravene
i den ny styrkede læreplan.
Så fra efter ferien, - vil vi afslutte vores morgenmadstilbud kl.8.00, så vi er til rådighed og sammen med
børnene fra da af. Der vil selvfølgelig fortsat være mulighed for en kop kaffe / te og en lille tegning inden I
går.
Fordi vi jo så afslutter morgenmaden en ½ time tidligere, - vil der være mulighed for at sultne børn kan
snuppe en lille klap sammen rugbrødshapser og fx. en gulerod ca. kl.9.00.
Vi flytter vores tirsdags planlægningsmøder ned til sidst eftermiddag uden for børnetid. Vi får således en
dag mere, som vi kan være kreative og fordybet med børnene.
Vi vil fortsat være aldersopdelte mandag og onsdage, - dog på den måde, at mellem og yngste gruppen er
sammen, - der vil selvfølgelig blive lavet alderssvarende aktiviteter, og der er mulighed for opdeling. Men
når der er 2 personaler på, kan de bedre støtte hinanden fx. omkring bleskift og andet uforudset.
Det vil endvidere være fast personale på de aldersopdelte dage fra august til / med december, - hvor der er
et personaleskift, som så er frem til sommerferien.

Vi vil afskaffe brugen af TRASS og TRASMO og i stedet overgå til noget der hedder Dialogisk Profil, som i
større grad inddrager jer i samarbejdet om jeres barns udvikling og trivsel.
Jeg håber, at I vil tage godt imod de nye tiltag. Vi vil i efteråret på et
forældremøde gerne høre jeres mening om de ændringer der er foretaget
og hvordan i oplever virkningen.

Billede fra Dylle trolde besøg d.27.maj, en stor succes i øvrigt.

FRA BØRNEBOLIGEN:
Her sluttede Rosas arbejdsprøvning i sidste uge. Rosa skal nu afvente hvordan hendes arbejdsmæssige
fremtid kommer til se ud. Vi ønsker hende alt det bedste, - det har været rigtig godt at have hende i huset.
Efter ferien er der også visse forandringer hos os.
Anne Marie kommer som ovennævnt til at arbejde i børnehaven og jeg kommer til at have faste timer i BB
alle dage undtagen om fredagen.
Sara vil være fast tilbage nogle timer hver fredag.
På vegne af os alle, - rigtig god sommer.
Med venlig Hilsen
Yrsa

Håndværk og Design i 4. klasse
Festlige flag har været temaet i den sidste periode i Håndværk og
Design. 4. klasse har arbejdet med træ, kniv, vinkelmåler, sav,
cement og lidt maling. Det kom der en masse skønne og meget
flotte flag ud af, som de kan være rigtig stolte af.
Vi rundede af med et festligt fortagende og fejrede de mange flag
med “selvbygget lagkage”
Flagene kan nydes i aulaen en uges tid….lagkagerne….har vi spist.
Hanna og Jette

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
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Anja Nielsen, Holmekollen 9,
Peter Steen Nielsen
Maj-britt og Glenn Scharling
Grumstedbjergvej 4, Brædstrup
Lone V. og Michael Madsen
Kongevej 10, 8752 Østbirk
Lone og Troels Hansen,
Søkildevej 13, 8740 Brædstrup
Kamilla og Morten E. Rygaard
Monbjergvej 35, 8751 Gedved
Vibeke Tang og Henrik Madsen
Clemens 8, Nim, 8740 Brædstrup
Jane Kannegaard, Bavnehøjvej 3
Brædstrup

Benjamin
Emilie
Mathilde,
Mikkel
Thyra,
Clement
Kalle, Fie
Isabella
Isabella

2148 5511
2819 6433
2679 6582
2016 2988
6133 5154
6133 4645
6061 9106
4094 0674
2678 0055
4126 4156
4011 6166
2184 9864
5381 4636

anja@lidofitness.dk
mgscharling@live.dk
zlmm@teliamail.dk
troelsmeister@gmail.com
kamillarygaard@gmail.com
mk.rygaard@hotmail.com
Vibeke.tang@me.com
hm@danskhalbyggeri.dk
jkannegaard@gmail.dk

