
 

 

 

 

Tandslet d. 18/6-19 

Skoleinfo 

Kære forældre 

Så blev det tid til årets forhåbentligt sidste skoleinfo. Denne gang handler det om ny lærer og fordelingen af 
lærere i det kommende år, billeder og oplysninger til friskolehåndbog, ansøgning om friplads, dimission og 
skolefest, sidste skoledag og sommerferien. 

Ny lærer og lærerfordeling 
Som I jo ved stopper Trine, og vi har nu ansat en ny lærer i stedet. Hun hedder Sonja Dubgaard, og hun er 
en erfaren lærer, som vi også havde til samtale, da vi ansatte de 2 andre nye lærere. 
Det betyder at indskolingen næste år består af Gitte, Poul, Alice og Mathilde. Mellemtrinnet består af 
Sonja, Martin, Christa og Lisa. Udskolingen består af Marianne, Connie og Dorte. Arnout har vi heldigvis 
glæde af lidt endnu, så han fortsætter med koret og strygeorkestret. Dorte har i indeværende år haft 7. og 
8. klasse et par timer om ugen, og med det forudgående kendskab til børnene, bliver det hende der skal 
have 9. klasse til dansk og føre op til afgangseksamen. Den nye sammensætning i lærergruppen medfører 
selvfølgelig et helt nyt skema, så det er jeg startet op på, og hvis alt går vel, bliver det færdigt før ferien, så 
eleverne kan nå at få det med hjem. 

Billeder og oplysninger til friskolehåndbogen 
Vil man gerne have et nyt billede i håndbogen, eller endnu ikke har været med, skal det sendes til mail: 
tfhaandbog@gmail.com 
Er der ændring i telefon eller mail mm., skal der udfyldes en ny seddel, som afleveres på kontoret. Sedlen 
kan printes ud fra hjemmesiden (ligger på samme side som dette skoleinfo). Den kan også hentes på 
kontoret. 

Ansøgning om fripladstilskud 
I lighed med andre år er der mulighed for at søge om fripladstilskud. Pengene kommer dels fra 
fordelingssekretariatet og dels fra en pulje skolen selv har oprettet. Begge puljer fordeles efter 
fordelingssekretariatets fordelingsnøgle.  For at kunne komme i betragtning skal man have en 
husstandsindkomst på under 350.000,- kr. ved et barn, 360.000,- kr. ved 2 børn og 370.000,- kr. ved 3 børn 
eller flere. Der kan både søges om fripladstilskud til skole og SFO. Begge blanketter ligger på samme side 
som denne skoleinfo, men kan også hentes på kontoret. Skolens pulje dækker perioden fra 1. oktober til 31. 
januar, hvor fordelingssekretariatets pulje dækker fra 1. februar til 30. juni. Det er kun muligt at søge 
skolens pulje, hvis man samtidig søger fordelingssekretariatets pulje. Når man søger skolens pulje, skal man 
selv komme med en udskrift af årsopgørelsen fra skat for året 2018.  

Afleveringsfrist 1.9.2019. 

Dimission og skolefest  
Dimission og skolefest holdes torsdag d. 27. juni. Vi starter med dimission for afgangseleverne og deres 
forældre fra kl.17.00.  Fra kl. 19.00 er alle inviteret til skolefest. Årets tema er i år Harry Potter, så mon ikke 
der bliver svinget et par tryllestave i løbet af aftenen. Alle familier skal medbringe en kage til det store 
kagebord der afslutter skolefesten. Vi slutter aftenen med en hurtig fælles oprydning. 

Sidste skoledag og sommerferie 
D. 28. juni er der så sidste skoledag i dette skoleår. Vi mødes i morgensamling kl 9.00 (Fristedet har åbent 
som sædvanlig). Så har de mindste mulighed for at sove lidt længere efter festen. Hvad der skal ske, vil jeg 



 

 

ikke løfte sløret for, men mon ikke der både er karameller og sang på programmet. Første skoledag efter 
sommerferien er mandag d. 12. august fra kl. 9.00 – 13.00. Fristedet har åbent i ugen efter skolen slutter og 
ugen før skolen starter (uge 27 og 32) 

God sommerferie, når vi når dertil 

Hilsen 
Rasmus 


