Forældrebrev august 2017
Tandslet 25.08.2017
Kære forældre i Udgård
Så er vi ved at være kommet i gang med almindelig skole. Vores klasseuge gik virkelig godt, og vi havde en
super dejlig tur til Sønderborg og overnatning i Friskoven. Børnene er utrolig hjælpsom og flinke ved
hinanden, det tegner rigtig godt for Udgård 2017/2018 
Atletikdage
Tirsdag og fredag har vi haft vores årlige atletikdage på skolen. Udgård fik meget ros af de andre lærere for
at være gode til at tage hånd om deres familiegruppe og hjælpe de små  Som led på disse dage, vil
Martin og jeg gerne tage Udgårdseleverne med ind på atletikstadionet i Sønderborg, så de bl.a. kan prøve
at løbe på et rigtig atletikstadion. Eleverne får mulighed for at forsøge at kvalificere sig til atletikmærker fra
dansk skoleidræt i forsk. discipliner (http://www.skoleatletik.dk/atletikmaerke). Det er sådan lidt et ”step
up” fra vores egne skolerekorder og diplomer. Vi tager bussen fredag den 01. september kl. 08:07. Vi
bruger 4 timer på stadion og er retur i Tandslet 13:15. Vi har byttet rundt på timerne, så rengøring har vi,
når vi kommer retur. Husk buskort, drikkedunk, madpakke, idrætstøj, gode sko til løb, håndklæde og
skiftetøj. Vi går i bad ude på atletikstadionet, inden vi tager bussen retur kl. 13:50. Dagen slutter som
normalt kl. 14:50.
Loppemarked
Lørdag den 02. september starter skolens loppemarked. I år har Udgård besluttet, at de gerne vil deltage,
men kun om lørdagen. Vi vasker biler i den lille skolegård og har børneland for de mindste på græsplænen
foran skolen. Eleverne har fordelt sig på de to aktiviteter, og vi får lavet en vagtplan i næste uge.
Forældremøde 12.09.17
Tirsdag den 12. september inviterer vi til fælles forældremøde. Mødet starter kl. 19 og forventes at vare 2
timer. Vi får besøg af Hella fra UU‐vejledningen, og ellers vil vi lærere fortælle om ”Ny‐Udgård” og årets
gang. Meld venligst retur til Trine senest onsdag den 06. september på mail: (tsg@tandsletfriskole.dk) om I
kommer eller ej. Vi har tidligere haft besøg af UNG‐TIL‐UNG, som har et oplæg om fx stoffer og alkohol
eller seksualundervisning til eleverne, mens vi voksne har forældremøde. Vi arbejder på at få en aftale på
plads – derom senere.
Konfirmationsforberedelse
7. klasse har fået en invitation med hjem fra præsten, hvori der inviteres til indskrivning søndag den 27.
august. Det betyder, at 7. klasse har konfirmationsforberedelse med præsten i Tandslet onsdag morgen.
Derfor møder de først til 2. modul om onsdagen. Efter deres konfirmation skal de også først møde kl. 10
om onsdagen.
Valgfag – mini triatlon
På valgfaget ”mini triatlon” øves løb, cykling og svømning. Alle har fået en oversigt med hjem over
løbetræning. Det er naturligvis frivilligt, men jo bedre form jo sjovere bliver løbet! Holdet cykler på mandag
den 28. august til Idrætshøjskolen, hvor de skal øve svømmeteknik. Da middagsbussen fra Tandslet til
Sønderborg er nedlagt, har vi valgt at cykle til Idrætshøjskolen. Så får vi også trænet noget af den rute, som
eleverne skal cykle på selve ”mini‐tri‐dagen” (mandag den 9. oktober). Så husk til mandag 28..8: cykel,
cykelhjelm, drikkedunk, lidt mad, svømmetøj og håndklæde. Vi forventer at være retur i Tandslet til kl.
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14:50. Vi får nok brug for lidt hjælp til trafikposter på ”mini‐tri‐dagen” – derom mere senere. Vi håber også,
at mange af I forældre kan komme og heppe på ”mini‐tri‐dagen”(mellem ca. kl. 14‐15) og måske også selv
have lyst at deltage helt eller delvist .
Facebook
Lærerene omkring Udgård har oprettet en privat gruppe for elever og lærere i Udgård. Tanken er, at
eleverne her i fællesskab kan hjælpe hinanden med evt. spørgsmål om fx lektier eller mødetid. Vi lærere
kan også sætte opslag på siden, men vi bestræber os på at få givet besked eller andet til hele klassen i
skoletiden. Vi kender til enkelte elever, som ikke bruger Facebook, men de har en kammerat, som holder
dem ajour. Kontakt til jer forældre vil foregå enten via forældrebrev på hjemmesiden, mail eller tlf. opkald.
Kontaktlærere
I år er vi 3 kontaktlærere i Udgård. Det er Martin (25%), Jens (25%) og Trine (50%). Marianne er IKKE
kontaktlærer i år, men har dog kontakten til Camilla og Anette. Eleverne er fordelt således:
Trines elever
Stina
Rikke
Ida H
Daniel
Maria
Sofie AC
Sarah K
Signe
Emilie
Ellen
Karen

Martins elever
Mille
Søren
Katrine
Jonas
Tobias
Sofie S
Ditte
Sarah H

Gode weekend hilsner
Jens, Marianne, Martin og Trine

Jens´ elever
Alexander
Oliver
Ida N
Annie
Josef
Mads

Marianne
Camilla
Anette

