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NYHEDSBREV 

OKTOBER 2022 
 
 
VIGTIGE DATOER: 
3. november: forældremøde i børnehaven 
14. december: julekoncert på TTF 

 

 

Kære forældre. 

Skoleåret er nu godt i gang, og vi er snart midtvejs i efteråret. 

Høstdagene i september blev som vanligt en oplevelse med indtryk af 

enhver art. Dagene har et bredt formål. Nemlig at give eleverne viden om 

høstens vigtighed, hvor vores råvarer kommer fra og hvordan de 

forarbejdes. Så der var godt gang i ismejeri, æble-mosteri, 

marmeladefabrik, bageri, leverpostejsproduktion og meget mere. 

 

Friskolens nye køkken kom virkelig til sin ret sådan en dag, hvor flere 

klasser undervejs kunne benytte de nye faciliteter. Tak til jer forældre, 

der har været så aktive i etableringen af det nye, dejlige 

undervisningslokale.  

 

Eleverne i 9. klasse var på gården hos Julie og Christian. Et besøg, som 

de herefter har berettet om ved morgensamling for alle friskolens elever. Tak til de virksomheder, der 

stiller sig til rådighed for vores skole. 

 

En tilbagevendende tradition ved høstdagene er 

solsikkekonkurrencen. Imponerende syn, at se så mange 

flotte solsikker. 

 



Tak til alle deltagende ved efterårets arbejdslørdag. Det var som altid en dejlig dag, hvor hygge, samarbejde 

og arbejde går hånd i hånd. Tak for jeres indsats med vores mange projekter.  

Det er GULD værd for vores TTF, at I forældre er aktive med det arbejde! 

 

 

 

 

 

I uge 41 holdes emneuge for alle elever. Der vil være et særligt program, som I bliver særskilt informeret 

om. 

8. og 9. klasse drager i emneugen til Berlin på studietur, og her venter store oplevelser med særlig vægt på 

2. verdenskrig og efterkrigstiden i Østtyskland. Det er en gave, at vi kan give vores ældste elever oplevelser i 

udlandet. De vokser ved det, deres nysgerrighed vækkes, fællesskabet får et boost, og de kommer hjem 

med nye perspektiver og klogere på dem selv og deres omverden. 

Fredag i emneugen er det Skolernes Motionsdag, hvor vores børn skal  

ud og give den gas, inden efterårsferien venter i uge 42. 

 

Mandag efter ferien begynder vi dagene med ”stille morgen”. I den periode 

har vi fokus på læsning. Det betyder, at alle elever medbringer en bog, som 

de skal læse i hver dag. Fra kl. 8.00 - 8.20. Så hjælp jeres børn med at finde 

passende litteratur, så de har læsestof til de kommende uger. Spørg 

eventuelt om hjælp på biblioteket eller i boghandlen, hvad der kan passe 

jeres barn. På ereolen.dk er der også en del muligheder for at finde noget, der passer den enkelte.  

Det er ok at sidde og læse på sin egen medbragte tablet/iPad ved stille morgen.  

5. oktober er Lærernes Dag, og 

Annette havde arrangeret – som en 

særlig værdsættelse af lærerne – at 

der var både flag, samling i Aulaen 

og kage til lærerne. Tak til Annette 

for det fine arrangement.  

 

Jeg vil ønske jer alle en rigtig dejlig efterårsferie, når I når dertil. Nyd det lille afbræk fra dagligdagen, nyd tid 

sammen. Mærk efteråret, tag det ind, kom ud, nyd naturen eller hvad der nu passer bedst for jer.  

Vi ses igen mandag den 24/10 til ”stille morgen” kl. 8.00. 

Med venlig hilsen 

Thomas Kilsmark, Skoleleder 



 

FRA BØRNEHAVEN. 
 
Vi er rigtig meget i sensommer stemning for tiden, - på en 
meget flot fredag d.23.9 var hele huset sammen om en båldag, 
hvor der blev stegt majs over bål og fløde blev med stor 
engagement rystet til smør.  
 

Onsdag d.28.9. gravede vi vores jordskokker op og fik med fælles 
hjælp lavet den dejligste jordskokkesuppe. Uhm hvor den smagte. 
 
 
Nu er vi for alvor på vej ind i den lidt mørkere tid, hvilket vi også 
kan mærke i børnehaven, - og specielt om morgenen, hvor vi har 
ret mange skolebørn. I den forbindelse vil vi gerne bede om 

forældre hjælp til, at børnene sætter deres skoletasker af i BB´s 
garderobe, inden de går i BH. Skoletaskerne fylder bare for meget i 
garderoberne. 
 
 
Torsdag d.6.10. har børnehaven kommunalt tilsyn, - fra kl. 9.00 - til 
ca. 10.30 vil der være en observations del, hvor tilsynet har særligt 
fokus på 4 områder. Det er relationer, fællesskaber, 
hverdagsrutiner og vores fysiske læringsmiljø. Fra kl. 12.00 - 14.00 
vil der være en tilbagemelding på observationerne, -plus en 
samtaledel. Esben og Xenya fra bestyrelsen deltager i den del. 
 
Vi skal i år have stemt om frokostordning eller ej. Det kommer der noget information ud om mandag 
d.24.10 - informationen bliver lagt på rummene. På informationens bagside er der endvidere en invitation 
til forældremøde d. 3.11.22 fra kl. 19.00 - ca.21.30.  

 
FRA BØRNEBOLIGEN. 
Også her har vi været optaget af sensommeren og den rigdom der har 
været af forskelligt frugt / grønt. Marmelade lavet over bål er blot et 
eksempel. 

 
Over de sidste næsten 14 dage, har vi 
rigtig haft gang i bageriet, - vi bager 
som tidligere nævnt for 2 gode sager, 
- nemlig vores eget “bag for 
svømmetag” og så Børnetelefonen. 
Vi bager og sælger med henblik på, at det man køber bliver taget med 
hjem til glæde for flere forhåbentlig.  
Der kommer opslag op om priser og hvilket udvalg der er, - og der bliver 
skrevet på Intra 
mandag d.10.10 og 
salget vil være 
torsdag d.13.10. 
 

 
 



Fra uge 43, altså ugen efter efterårsferien overgår vi til den periode, vi kalder “indetid”, - med indetid får 
børnene igen tilbuddet om at kan spille på egne tlf. Ipads / PCér - men vel at mærke, kun spil der 
overholder lovgivningen i forhold til fx. alder. 
 
Børnene må ikke bruge YouTube eller andre sociale medier, - og de må ikke tage billeder af hinanden 
ligesom de ikke må optage film. 
Det er et forældreansvar, at de spil der er tilgængelige på børnenes forskellige devices er lovlige. Se evt. 
vores IT og mobil politik, - som er fælles med skolens. 
 
Selvom vi kalder perioden fra uge 43 til / med marts måned 23 for inde måneder, foregår det jo stadig 
aktiviteter udenfor, - i gymnastiksalen etc. Vi går bare mere med andre muligheder denne årstid giver.  
 

 
Mandag d.31.10 - Halloween og uhygge dagen, - har vi 
fået en aftale i stand med lærerne om, at børnene må 
komme udklædte fra morgenstunden, - Samme dag 
laver vi vores lagkage stjerneløb, - som således bliver 
omdøbt til “Halloween Lagkageløb”. 
På dagen vil vi gerne invitere jer forældre på en kop 
“uhygge Kaffe / te” og en lille “uhygge kage” fra 
kl.15.00. 
Der vil være en lille optræden i den forbindelse. 
 
 
Vi er sammen med BB udvalget og Thomas i fuld gang 
med at finde en løsning på, hvor vi kan være på 
rimelige vilkår med BB Club  børnene i vores inde 
tidsperiode, - og samtidig er vi igang med at ideudvikle 
på en langtidsholdbar løsning. 

Lige nu er det en midlertidig skurvogns løsning der ser mest lovende ud.  
 
Yrsa 
 

BAMSEVEN I 1. KLASSE 

 1.klasse har i de sidste uger arbejdet på at bygge 
BAMSEVENS hus, sådan at han endelig kan flytte helt ind i 1. 
klasse.  
 

Byggeriet begyndte allerede inde i klasseværelset, hvor der blev talt om hvilket 
type hus BAMSEVEN skulle have.  
Klassen blev bl. a. enige om, at han skulle have en altan så han kunne se ud over 
klassen.  
Da vi havde et overblik over huset gik vi i sløjd hvor der blev knoklet, vi fik 
ovenikøbet besøg af en gammel 7. Klasses ven der hjælp med at save i noget 
meget hårdt træ.  
I går blev det malet, nu skal det blot samles.  
Efter efterårsferien flytter BAMSEVEN helt ind i 1. Klasse.. 

 

 



FJERDE KLASSE HJEMVENDT FRA JERNALDEREN 

Efter at have overlevet 

tre dage i Vingsted 

Jernalderlandsby, er 

fjerde klasse tilbage på 

skolen i sikker behold. I 

jernalderen havde man 

hverken brusebad, 

håndmixere, eller flade tallerkener. Til gengæld havde man massevis af røg i øjnene, blodige sværdkampe 

og menneskeofringer, og det fik fjerde klasse i den grad at føle. Heldigvis fik vi alle med hjem igen, og 

guderne måtte nøjes med et hønsehoved og lidt suppe - så vi må se hvordan høsten bliver næste år. Der var 

også mange sjove ting at lave i jernalderen. Der er blevet hugget brænde, spist kød med fingrene, klappet 

geder, smedet knive og vævet bælter. Alt i alt en dejlig tur 

med en masse oplevelser og hygge med kammeraterne. 

Theis 

 

 

HÅNDVÆRK OG DESIGN 

4. klasses første arbejdsopgave i Håndværk og Design har været et 
arbejde med at snitte i frisk træ. 
De har lært forskellige snitteteknikker, og brugt dem til at snitte små 
figurer og enkelte huse.  
 

Og ja det har kostet en del plaster. 
 
Der vil komme en lille udstilling af 
deres arbejde i aulaen.  
Hanna 

 

 

 

 



TEATERFORLØB 5. KLASSE 

5. klasse har i samarbejde med Komediehuset haft et 

tre-dags teaterforløb. En hel fantastisk proces, hvor alle 

kom ud over kanten og pludselig turde stille sig frem og 

være skuespillere. De lærte en masse om teaterteknik, 

hvordan man bruger kroppen til at udtrykke sig, hvordan man hele tiden skal samarbejde for, at et 

teaterstykke kan lykkes. På kun 3 dage (12 timer) fik klassen skabt 

forestillingen ”Slipsedyrene”, som skolens andre elever og klassens forældre 

så torsdag middag. Som klassens lærere var det en fornøjelse at være med 

på sidelinjen og se, hvilken udvikling, der kan ske fra tirsdag til torsdag. Et 

forløb, der absolut kan anbefales. 

Annette 

 

 

SKILLS-STAFET 2022 

Torsdag den 15. september drog 8. klasse til Horsens for at 

deltage i den årlige Skills-stafet på Learnmark Tech. Udover at 

blive introduceret til livet på en erhvervsuddannelse stod 

dagen også i konkurrencens tegn. I mindre grupper skulle de 

unge nemlig kæmpe mod hinanden på tid i diverse discipliner. 

Fokusset lå på praktiske øvelser og evne til samarbejde i de 

enkelte grupper. 

 

Der skulle blandt andet laves speed-stacking, sættes tastaturtaster på plads i rigtig rækkefølge, samles en 

vandlås og løses et flisepuslespil.  

Begge grupper fra TTF gjorde et superflot stykke arbejde, men i sidste ende var det Clement, Marie og 

Emilie der gik videre til lokalmesterskaberne, hvor de skal repræsentere TTF den 15. november i mere 

erhvervsrettede konkurrence-

discipliner.  

Vi krydser fingre for at de går hele 

vejen til DM        

Rikke 

 

 

 

 

 



MADKUNDSKAB I OTTENDE KLASSE 

Det nye skolekøkken er stille og roligt ved at blive fyldt 
op med køkkenredskaber og madvarer. Det er et 
fantastisk lokale med god plads og glade børn. Det er i 
hvert fald en sikker vinder, når man må spise sit 
skolearbejde. 8. klasse har madkundskab som 
praktisk/musisk prøvefag, så der er godt gang i 
køkkenet hver onsdag eftermiddag. For et par uger 
siden var det store syltedag, og de flotte resultater kan 
ses på billedet. 

Theis 

 

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. 

• Opgaven aftales med Tage, der bestemmer fra uge til uge hvor og hvad der trænger.  

• 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 

 

40 Peter Rikke og Morten Søndermark 

Rønnealle 4 

2631 1884 

2215 6715 

Rikke_zinck@hotmail.com 

sbmorten@gmail.com 

Sander Stine Laursen og Michael Hauerberg 

Hedevang 5, Bryrup 

2965 4421 

2062 9230 

s.elkjaer.l@gmail.com 

m.hauerberg@hotmail.com 

Hjalmer, 

Ragna 

Anne og Christian Robenhagen 

Ravnshøj, Rævehøjvej 9 

2627 9809 

2273 2280 

robenhagenravnshoj@gmail.co

m 

43 Malthe, 

Storm, Frej 

Rikke og Rasmus Laier Handby 

Søndervang 8  

2442 8105 

4098 8912 

Rikke.laier@handby.dk 

rasmus@handby.dk 

Linnea, Martin Kirsten Pugdahl og Carsten Rønnow 

Hovvejen 7 

6138 9928 

4010 1372 

Pugdahl1@gmail.com 

Noah Jocelyn og Jørgen Boye 

Skolevænget 7, Sdr. Vissing 

7575 4242 

75754242 

post@jocelyn.dk 

joergenboye@hotmail.com 

44 Signe Anne-Mette og Ole Johansen 

Tønningvej 20, Brædstrup 

2982 0192 

2278 1621 

Ole-am@os.dk 

Luna Maria og Peter Dahm 

Søhulevej 4 

2532 4554 

6020 7576 

peter@marinbiolog.dk 

Jonathan, 

Sebastian 

Neel og Nick Toxvig 

Trædenvej 28 

2028 0244 

5050 5969 

neeltoxvig@gmail.com 

45 Emil, Freya Mille Schausen og Steffen H. Kjær 

Bredvadmøllevej 8, 8740 Brædstrup 

2063 7821 

6146 1222 

Mille_schausen@hotmail.com 

Steffen-jagt@hotmail.com 

Mark, Adam Mona og Peter Damsted Rasmussen 

Dalstedvej 3, 8754 Bryrup 

2712 7476 

4189 0448 

Mons_r@yahoo.dk 

Peter.damsted@gmail.com 

Silke, Nohr Monica Jensen, Skolebakken 34 

Thomas Svalø, Tranbjerg 

3064 5733 

5353 3155 

Monica.poulsen@hotmail.com 
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