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Tandslet Friskole 
 

Kære forældre! 
 
6 ugers skolegang er nu forbi. Tak for et hyggeligt forældremøde med stor 
opbakning. Det var rigtig dejligt. Vi fik også valgt K-forældre på mødet og det blev 
Maria (Milles mor), Ida ( Olivias mor) og Helle (Noras mor). Det blev besluttet, at når 
I holder fødselsdag, så er det i orden at holde for hele klassen eller kun for piger/ 
kun for drenge. Gavebeløbet til fødselsdage aftaltes til max. 30kr. 
Som nævnt på forældremødet, så har I har nogle dejlige børn, som er motiverede og 
aktive. Der er en god stemning i klassen og alle er kommet godt i gang. Jeg arbejder 
en del med den gode klassekultur, så alle har det godt og at vi accepterer vores 
forskelligheder. 
Vi har afviklet to idrætsdage og børnene har fået deres diplom med hjem. To gode 
dage med masser af bevægelse og godt humør. 
Skolens historieprojekt om tiden omkring 1. verdenskrig er nu i gang. I går fik vi 
serveret fattigmandsmad og i dag tirsdag skal vi på Sønderborg Slot. Det bliver 
spændende. 
I de næste 14 dage slutter hver dag kl. 13.50.  Vi arbejder selvfølgelig fortsat med 
vore rutiner og dagligdagen – også mens historieprojektet kører. 
 Vi er kommet godt i gang med vores Trixbog og børnene har taget godt imod 
opstarten med dette matematikarbejde og er lige begyndt på vores danskbog. Emnet: 
min familie er afsluttet og vi har haft besøg af 1. klasse ind, hvor de fortalte om 
deres familieplakat.  
I er blevet inviteret til afslutning af arbejdet med 1. verdenskrig torsdag den 4.10 kl. 
17 – ca. 18.15 
0. klasse fremviser ikke så meget, da temaet begrænser os lidt. Men en ”lille stand” 
har vi dog og  de andre årgange jo også udstillinger, så der er lidt forskelligt at se på. 
 
Jeg vedlægger lige ”15 frodige fif”. Det er blot til inspiration til jer, hvordan i let kan 
støtte jeres børn i dagligdagen omkring områder, som er vigtige i skolearbejdet. 
 
Jeg vedlægger også den lovede mailadresse, så I kan få lavet lege-spisegrupper. 
 
Kærlig hilsen    
Gitte 

 


