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NYHEDSBREV 

JUNI 2022 

 
VIGTIGE DATOER: 
11. juni: arbejdslørdag 
24. juni: sidste skoledag 
Uge 29-30: Børnehave og Børnebolig sommerferielukket 
8. august: første skoledag 
19. august: sommerhygge i skolegården for alle, 15-17 

24.-26. august: børnehaven på sommerlejr.   
 
 
 
 

Kære forældre og elever på TTF. 

 

Foråret er nærmest fløjet afsted, og inden længe synger vi 

Feriesangen og siger vi god sommer til hinanden. 

Såvel april som maj har været fyldt med gode oplevelser og 

travlhed på Friskolen.  

 

 

Efter en dejlig skolefest før påske, kunne vi også glædes over, 

at forårskoncerten igen kunne afholdes. Hvor var det bare 

dejligt at kunne samles, synge og nyde frugterne af årets 

musikundervisning. 

 

 

Senere fulgte såvel skolebyttetur som Københavnertur for 6. klasse. 

Disse ture, som vi er så privilegerede at kunne lave, har kæmpe 

betydning for vores skoleliv og elevernes faglige og sociale udbytte. 

Det er DET, vi kan som friskole. Nemlig selv bestemme og gøre det, 

vi synes er vigtigt at gøre for vores børn. Og at næsten 30 elever 



cykler 110 km for at overnatte på en efterskole, siger noget om, at vi både kan og vil gøre noget, der ligger 

lidt udenfor almindelig skolehverdag. GODT GÅET til alle jer, der tog turen. Både elever, lærere og forældre!  

 

 

Eleverne i 9. klasse synger nu på sidste vers, og den 31/5 holdt klassen sidste skoledag - 

helt som vi plejer. 

Morgenmad med lærerne, karameller til de yngre elever, underholdning og kåringer, 

hvor undertegnede blev begavet med titlen som årets ”Faktaboks”. En titel, der varmede 

rigtig meget, og som jeg kun kan være stolt af ☺ 

Onsdag og torsdag har eleverne været til afgangsprøve i mundtlig dansk og mangler nu kun den mundtlige 

prøve i engelsk i næste uge, før vi kan sætte et smukt punktum tirsdag den 21/6, hvor vi fejrer dem ved 

årets dimission.  

I går afholdt vi idrætsdag på Friskolen. Den planlagte dag med Vestbirk Friskole 

måtte omlægges, da Vestbirk var blevet ramt af sygdom. 

Men idrætsdag skulle eleverne ikke snydes for, 

så alle var i aktion rundt om på vores egen 

matrikel.  

 

Endelig er der kun at tilføje, at vi i morgen afholder arbejdslørdag. Som 

sædvanlig er der mange gode opgaver, der bliver lavet den dag. TAK til alle 

jer, der kommer og giver en uvurderlig hånd med - for TTF og jeres børn.  

Der er nu kun et par uger tilbage af dette skoleår. 

Sidste skoledag er fredag den 24/6 kl. 8 - 11.45. Vi håber på godt vejr, så vi kan holde den sidste 

fællessamling i skolegården kl. 11.30.  

 

Med ønsket om en fortsat lun og lys sommer. 

Venlig hilsen 

Thomas 



FRA KONTORET 
Sommerferien nærmer sig og samtidig planlægning af næste år. Hvis der er ændringer i pulje/udmeldelser 
vedr Børnebolig, vil jeg meget gerne have besked senest den 20/6 – jeg laver opkrævning for august inden 
ferien. 
Glemt tøj – et tilbagevendende punkt. Vi opbevarer rigtig meget af elevernes tøj – også vintertøj, der 
pludselig ikke var brug for, og blev hængende på knagen. Sørg for at få jeres tøj med hjem før ferien, vi 
afleverer glemt tøj til genbrug i løbet af ferien. 
Kokkehold skolebytte. Jeg er i gang med at lave listen over forældre der har lyst til at tage med som kok på 
vores skolebyttehold næste år – hvis du vil med skal du endelig henvende dig, også hvis du har spørgsmål til 
det. Har du ønske om at komme med senere kan du også blive skrevet op til de følgende år. Dette års 
kokkehold leverede en kæmpepræstation og en masse dejlig mad – STOR TAK FOR JERES INDSATS. Det er 
guld værd og nødvendigt at vi har jer med   
/Bente 

 
 
FRA BØRNEHAVEN. 
Før -skolen nærmer sig afslutningen, - vi slutter fredag 
d.24.juni.  
Fra d.1 til d. 2 juni var vi på hyttetur til Tranholmhus ved 
Klovborg, en tradition vi har haft i mange år som en del af 
før-skole forløbet.Det er et rigtig dejlig sted og med mega 
flot natur. 
Vi havde alle 18 børn med, - hvoraf de 4 aldrig havde 
prøvet at sove ude, - men klarede “opgaven” bare så fint.  
 

Onsdag d.8.juni var børnene for første gang “rigtigt” i skole. 
Børnene skulle møde til kl.8.00, hvorefter de var med oppe i 0 
klasse, hvor Camma havde forberedt en “rigtig” skoledag, men 
samling, legetid og afslutningsvis en opgave. 
Samme dag og efter 10 pausen havde børnene for 2 gang besøg af 
6 klasserne, - og det hele gik bare så godt. 
 
Børnene er på skift i små grupper på 4 - 5 på besøg om 
eftermiddagen i Børneboligen, - hvor de lærer de nye rammer at 
kende, lærer regler og personalet at kende, - og ikke mindst får 

øvelse i at melde ind / ud og flytte sit billede efter hvor barnet ønsker at 
lege. 
 
D.19.maj havde vi forårsfest, som desværre så ud til at blive en rigtig våd 
en af slagsen, efter en lang periode med dejligt vejr og solskin. 
Vi havde ønsket et tema for festen, - temaet var “kom og plant”. Hver 
familie kom med en eller anden plante, busk, frø, blomst, som blev sat i 
bede, - eller i jorden et eller andet sted. 

Plantorama havde sponsoreret nogle rigtig flotte 
bærbuske, - som vi fik nogle dage senere. Men alt er 
sat og med god hjælp af børnene er der blevet 
vandet igennem. 
Vi har med glæde kunnet følge med i hvor meget de enkelte børn har fulgt med i deres 
plantes ve og vel. 
Vi sluttede dagen med at spise den dejlige mad hver familie havde medbragt til et stort 
fælles tag selv- bord, - og vi kunne heldigvis spise i solskin og dejligt tørvejr.  
 

Christa fra ældstegruppen havde dette flotte  
billede med hvor hun er hjemme ved sin farmor 



Forår, så og spire har været i fokus både hos yngste- og mellemgruppe-børnene forud for forårsfesten, - og 
børnene har udover, at være med til at så og plante, på forskellig vis arbejdet kreativ med emnet. 
 
Lige om   lidt er det sommerferie, - så den planlægning skal snart igang. Vi får lidt nye børn efter ferien, som 
vi får besøg af inden ferien. Det glæder vi os meget til. 
Her pr.1.juni fik mellem gruppen en ny pige, - Mille, som er faldet rigtig godt til allerede. Hjertelig 
velkommen til Mille og familie. 
. 

Vi har før corona kom haft tradition for, at vore lokale børnepassere kom i huset med jævne mellemrum, 
de fik tilbudt at bruge huset, mens vi var på sommerlejr etc. 
Den tradition vil gerne genoptage i det omfang det kan passe ind i alles hverdag.  
Så jeg vil tage kontakt til de 3 lokale børnepassere der er inden ferien, - for at høre hvad de tænker. 
 

FRA BØRNEBOLIGEN. 
Børnene har nydt de sidste ugers aktivitetstilbud, - der er blevet lavet bue og pil, været skyde konkurrencer 
og cowboyer - dog ikke til hest, ligesom vi heller ikke har set indianere. 
 
Vi har investeret i 2 nye banan køretøjer, de er bare megaseje og bliver 
flittigt brugt. 
 
Vi er i fuld gang med planlægningen af vores sommerfest d.22.juni fra kl. 
15.00 - 18.00. Indbydelser kommer ud efter vores postmøde torsdag 
d.16.juni. 
Vi slutter også dette arrangement med fællesspisning, - men mere om 
indhold og spisning på indbydelsen. 
 
Husk at give besked om ændringer i pulje inden sommerferien til Bente 
 
I ønskes alle en rigtig dejlig sommer og ferie. 
mvh 
Yrsa 
 

 

3. KLASSE 

3 dejlige år med 3. klasse er ved 

at nå sin afslutning. Jeg var så 

heldig at få besøg af de dejlige 

elever hjemme hos mig i 

onsdags. VI var ude og gå en lang 

tu på 7,5 km. Derefter var der 

hygge hjemme hos mig 

Hanna 

 

 

 



 
 

FÆLLES MATEMATIK I 4. OG 5. KLASSE 
 

Rum og rumforståelse i 4. og 5. klasse. Efter 
et kort oplæg om forskel på kvadrat og kubik 
skulle klasserne selv i gang med at bygge 
kasser. Der blev bygget med både store og 
små “pinde” for at lave kubikcentimeter, 
kubikdecimeter, og kubikmeter. Det krævede 
indimellem god balance, godt samarbejde og 
tungen lige i munden. 
 
 

 
De 2 lektioner blev brugt godt og 
så fandt vi også ud af hvor mange 
børn man kan proppe i  2 
kubikmeter - 21 stk ialt.  
“Burbørn” … måske ikke lige en 
gangbar løsning på TTF. 
Vi havde nogle meget aktive 
elever. Måske vil skulle lave et 
kursus i at binde knuder…den del 
holdt lidt hårdt :-) 
 

Jan Marc og Jette 

 

 

 

5. KLASSE BILLEDKUNST 
5. klasse har i billedkunst haft et forløb om farvelære, hvor de bl.a. har 

arbejdet med grundfarverne, sekundærfarver og de tertiære farver. De har 

selv blandet farver og arbejdet med dem på 

forskellig vis. Som afslutning på forløbet, arbejdede 

de med valør, hvor farverne tones i forskellige 

lysstyrke.  

Det mundede ud i disse flotte fisk, koblet med en snak om vigtigheden af et 

sundt vandmiljø og, hvordan vandmiljøet forurenes. Fiskene pynter nu på ned ad gangen på Østergade. 

Mette 

 

 
 
 
 
 
 



 
SKOLEBYTTE MELLEMHJUL 
 
Rigtig meget hygge og nogle gode dage på Als. Mellemhjul fik bygget 
nogle gode raketter og sendt dem afsted ud over marken. Der blev 

tegnet, beregnet og pyntet, så 
raketterne havde de bedste 
betingelser til at komme afsted. 
 
 
 
 
 
Sønderborg slot bød på gamle lege og skole i gamle dage. Vejret var 

med os og alle havde en rigtig god og hyggelig dag både på slottet og i Sønderborgs gader, hvor der blev 
snoldet igennem 
 

 

 

 

 

6. KLASSE I KØBENHAVN 

De første dage af juni var sjette klasse på 

lejrskole i København. Pølsehornspengene 

skulle bruges på sjove aktiviteter og store 

oplevelser. Togturen i sig selv var en oplevelse. 

Det var nemlig rigtig hyggeligt at sidde og 

snakke, kigge på det danske land og glæde sig til mødet med 

hovedstaden. 

Onsdag startede lige på og hårdt med et besøg på Christiania. 

Efter en tur gennem Pusher Street åbnede himlen sig, og vi søgte 

tilflugt i en kiosk, der heldigvis solgte Sportscola. Desværre fik vi 

ikke set så meget andet end vandpytter resten af rundturen, men 

det var da også en oplevelse. En kold kanalrundfart og nogle dyre 

nachos senere, kunne vi slutte dagen af med hygge på værelserne. 

 



Torsdag byggede vi fremtiden i LEGO på Eksperimentarium og 

shoppede på strøget. Om aftenen susede vi rundt i Tivoli. Eller 

eleverne gjorde i hvert fald - lærerne var mere kræsne i deres 

forlystelsesvalg og gode til at kigge på. Det gyldne Tårn og Dæmonen 

blev i hvert fald prøvet adskillige 

gange (af eleverne). 

Fredag gik turen hjemad, til en 

tiltrængt pinseweekend, efter en 

gåtur rundt til Københavns seværdigheder. Her oplevede vi endelig også 

København i noget der lignede sommervejr. Det var en dejlig tur med 

glade og nysgerrige børn. 

Theis 

 

SKOLEBYTTE 7. + 8. KLASSE 

Onsdag morgen drog vi, 7.- og 8.klasse afsted sydpå – først forbi Skanderup efterskole for at samle 

cykelholdet op, og dernæst forbi Oksbøl Friskole med bagagen, inden vi ved middagstid ramte Sønderborg 

igen og kunne tage hul på første punkt på programmet, Historiecenter Dybbøl.  

Vi fik en hurtig omgang frokost i dejligt solskin ved Skanse 4 med udsigt ud over 

vandet ved Vemmingbund, hvor man sagtens kunne forestille sig det dansk 

panserbatteri, skibet Rolf Krake ligge i bølgen blå klar til kamp dengang i 1864.  

Vi fik en spændende rundvisning på Historiecentret, hvor vi bl.a. hørte om 

baggrunden for krigen, slaget ved Dybbøl, soldaternes liv ved Skanserne, 

personlige historier, våben, uniformer osv. Vi gik også march, lærte forskel på 

højre og venstre ;-), sang ”Dengang jeg drog afsted” og stormede skansen.  

Bagefter gik vi ind til Sønderborg by, hvor eleverne fik et par timer på egen hånd.  

Vi landede igen på Oksbøl Friskole ved aftensmadstid. Aftenen gik med at komme 

på plads i klasselokalerne, en masse hygge og halvdelen af eleverne havde en hjælpetjans i køkkenet.  

Torsdag tog vi til Danfoss Univers. Her startede vi ud med et undervisningsforløb, hvor eleverne byggede 

raketter. Det var sjovt og lærerigt, og der var konkurrence om at lave en raket, som kunne flyve længst og 

mest stabilt.  

Efter frokost fik eleverne tid på egen hånd i parken. Her hyggede de sig med bl.a. klatring, VR (Virtual 

Reality) i forskellig udformning, segway og andre spændende ting. Da eleverne var trætte og mætte af 

indtryk, gik vi de ca. 7 km. tilbage til Friskolen. Her så vi Als fra en skøn og landlig side.  

Torsdag aften havde vi traditionen tro 

underholdning, og 7.- og 8. klasse brillierede 

med en super flot version af ”æblemand, kom 

indenfor”.  

Der blev også tid til en god omgang rundbold 

på blandede hold, og vi har generelt oplevet 

dejligt fællesskab på tværs af de to klasser!  

Det har været så skønt igen at være på 

skolebyttetur,  

mange hilsner Rikke og Katrine  

 



TYSK I 8. KLASSE 
 

Det er sidste år jeg har eleverne i 8. klasse. Og vi afslutter tysk med musikvideo. 

Klassen har lavet deres egen musikvideo til “Zeitgeist” af Marius Müller 

Westerhagen. Han er en ældre herre, som i mange år 

har lavet noget rigtig god tysk rockmusik. Noget de 

unge mennesker måske ikke lytter ret meget til. 

Denne er dog hørt adskillige gange, for at få sang og 

billeder til at passe sammen - og så selvfølgelig fordi 

den er god!…(sagde læreren) 

 

 

 

 

Den handler om ting som er oppe i tiden, … og om ting, man kan tolke, som man vil - alt efter hvem man er 

- 8. klasse har lavet både sjove og mere alvorlige fortolkninger i deres version. 

Og med lidt held, bliver vi færdige inden ferien. Tjek evt den rigtige musikvideo på youtube og hør 

musikken. Tysk musik kan også noget :-) 

Vi håber den kan vises til morgensamling inden vi går på ferie.  

 

/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. 

• Tage bestemmer fra uge til uge hvor og hvad der trænger. Opgaven findes på opslagstavlen i aulaen lige ved 
indgangen til lærerværelse/kontor eller aftales med Tage 

• 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 Tage (tlf.4094 5057) og få en aftale om hvornår der skal være låst op – gerne et par 
dage i forvejen 

 

24 Lone V. og Michael Madsen 

Kongevej 10, 8752 Østbirk 

Mathilde, 

Mikkel 

6133 5154 

6133 4645 

zlmm@teliamail.dk 

madsen1978@icloud.com 

Nina og Andreas Christoffersen 

Åvej 54, 8740 Brædstrup 

Bjarke 2151 5956 

2142 9647 

aavej54@godmail.dk 

andreas@boegedal.dk 

Christina og Tobias Baldrian Madsen 

Fasanvej 46, Bryrup 

Lucas 2618 3424 

2941 8706 

Christina.b.madsen@hotmail.com 

 

 

mailto:zlmm@teliamail.dk
mailto:aavej54@godmail.dk
mailto:andreas@boegedal.dk

