
 

 

 

 

25. april 2019 

Skoleinfo 

Så er det igen tid til skoleinfo. Denne gang om de nyansatte lærere, Dorte på orlov, maj-børn, lejrskole, 
sygdom i SFO-personalet og friskolens fødselsdag. 

Nyansatte lærere 
Som jeg skrev i sidste skoleinfo, så går Arnout på pension i starten af næste skoleår. Samtidig har vi valgt at 
være en lærer mere for at løfte opgaverne omkring eleverne. Det betyder at vi har ansat 2 nye lærere, der 
starter til august. Til indskolingen har vi ansat Alice Slot Beck. Alice skal hovedsageligt have den kommende 
1. klasse, men også timer på både mellemtrinnet og i udskolingen. Til udskolingen har vi ansat Connie 
Nyborg Rahbæk. Oprindeligt var planen at ansætte til mellemtrinnet, men da Connie har stor erfaring med 
udskolingen og samtidig har linjefag i både dansk og matematik, giver det både Trine og Marianne en 
sparringspartner til basisfagene i Udgaard. Det betyder at Martin næste år har basisfag i Midgaard. Ellers 
beholder Martin sine timer i udskolingen, så de ikke kommer til at savne ham. 
Velkommen til begge lærere. Vi glæder os til, at I bliver en del af Tandslet Friskole. 

Dorte på orlov 
I forbindelse med påsken er Dorte taget på orlov frem til 1. juni. Hun er sammen med hendes mand fløjet til 
Spanien, hvor de skal bruge de næste 1½ måned på at cykle hjem igen. God tur – vi håber de når hjem i 
tide 

Maj-børn 
Som noget nyt på vores skole starter den kommende 0. klasse 1. maj. Det glæder vi os til. Det betyder at 
nuværende 0. klasse flytter ind i Jotunheim fra 29. april, så Yduns Æbler kan blive klar til at modtage de nye 
børn. Det er Lilly der overtager den nuværende 0. klasse indtil sommerferien. Gitte tager så imod de nye 
sammen med Johanne (Dortes datter), der skal hjælpe i indskolingen frem til Dorte kommer tilbage. 

Lejrskole 
I uge 21 tager vi alle på lejrskole. Udgaard tager til Tjekkiet, Midgaard til Fanø og Asgaard til Alsborg ved 
Fynshav. Det bliver spændende at prøve kræfter med at være væk hjemmefra, og opleve nye steder 
sammen med gode kammerater. 
I den forbindelse vil jeg lige nævne, at vi næste skoleår tager på fælles lejrskole. Det er allerede i uge 37, så 
det betyder, at alle kommer afsted 2 gange i dette kalenderår. 

Sygdom i SFO-personalet 
Vi er desværre ramt af sygdom i SFO-personalet. Lise-Lotte har været væk siden starten af april, og der går 
nok lidt tid inden hun vender tilbage. I mellemtiden hjælper Sabine (Ulrich’s kone) med at holde skolen ren 
i hverdagen. Winnie kom desværre også tilbage på halv kraft efter sin barsel, så hendes opgaver i skolen 
hjælper Hanne med, indtil Winnie er helt frisk igen. 

Friskolens fødselsdag 
Traditionen tro holder Friskolens Venner skolens fødselsdag. Det sker d. 6. juni fra kl. 17-20. I år foregår det 
som sidste år i Friskoven. Hvis invitationen ikke allerede er dukket op derhjemme, så kommer den i starten 
af næste uge. Husk at sætte kryds i kalenderen. Vi glæder os til I kommer. 

Hilsen 

Rasmus 


