
FORÆLDREMØDER

TSF AUGUST 2022



RYGEPOLITIK

Bestyrelsen har vedtaget, at rygepolitikken ud 
over at gælde i skolens åbningstid også skal 
gælde skolearrangementer, der efter endt 
skoledag afholdes på skolens matrikel.



Årets bundne forældreopgaver

4. klasse: Amerikansk lotteri v. skolefesten
5. klasse: Kagebord ved skolefesten
6. klasse: Café ved kunstudstillingen 
7. klasse: Bod man-ons-fre
8. klasse: Sceneopstilling (onsdag ugen før)



Klassekasse(r)
INDBETALTE (forældreindbetaling)
Går til skøjtedag, småture, teater, legeredskaber mv.

500,- årligt (0.-6. – evt. mere i udskolingen)

NB
1.250,- til Bornholmer-turen

INDTJENTE BELØB (organiseres af forældrerådet)
Obligatoriske

Amerikansk lotteri (4. klasse)
Kunstcafé (6. klasse)
Bod (7. klasse)

Tilbud (afhængig af muligheder – aftales med kontoret)
Talentcamp (pt. 5. klasse)
Hjælp v. løbearrangementer (pt. 8. klasse)

Klassekassen
https://tsfriskole.dk/klassekasse/

Klasseforældrerådets opgaver
https://tsfriskole.dk/wp-content/uploads/2022/07/Klasseforaeldreraad-01.08.22.pdf

https://tsfriskole.dk/klassekasse/
https://tsfriskole.dk/wp-content/uploads/2022/07/Klasseforaeldreraad-01.08.22.pdf


ORDBLINDEVENLIG SKOLE
OMRÅDE HVORFOR HVORDAN HVEM HVORNÅR

Screening Eleverne
Målrettet indsats

Lærerne
Kendskab til eleverne

Sprogscreening KP + DH 0. klasse / sept.

Ordblinderisiko-test KP + DH 0. klasse / maj-juni

DVO-screening KP + dansklærer 2. klasse / maj

Ordblindetest KP + dansklærer 3. klasse / maj

App-writer kursus for alle 
elever 

AM + danskærer 4. og 5. klasse / aug.-sept.

Screening – nye elever AM + dansklærer Aug.-sept.

Indsats Eleverne
Individuel indsats, som 
styrker fællesskabet

Lærerne
Hjælp til deres elever og 
mere homogen klasse

Læseløft mv. KP Hele året

VAKS MV Hele året

IT-hjælpemidler & stilladsering HL, KP & AM Hele året

Involvering Lærerne
Opkvalificering

Eleverne
Bedre læringsmiljø

Efteruddannelse Line Leth 8. september, 2022

Jævnlig opfølgning Afd. tovholdere (fast punkt) Afdelingsmøder efterår & forår

Konkrete aftaler omkring elever 
– inkl. motivation

Klasseteam 2 x årligt Klasseteam-møder efterår & 
forår



PRAKTISK INFO
MADORDNING

Spisebordet leverer tirsdag & torsdag – støt 
gerneJ
Boden sælger man-ons-fre – støt gerneJ

ER I TILMELDT SKOLENS NYHEDSMAIL?
Hvis ikke, så klik ind på hjemmesiden
https://tsfriskole.dk

KORKESTER
Frivilligt og gratis tilbud til 4.-6. klasse (KP)

ÅRETS FOKUSPUNKT FRA KERNEOPGAVEN
”Dannelse”
https://tsfriskole.dk/wp-content/uploads/2019/11/Kerneopgaven-TSF-010119.pdf

https://tsfriskole.dk/
https://tsfriskole.dk/wp-content/uploads/2019/11/Kerneopgaven-TSF-010119.pdf


Særlige aktiviteter for udskolingen

Galla, marts (frivillig)

Friluftstur, 16.-17. juni (frivillig)

TT-timer (AM)

Særligt tilrettelagt uv. (”praktik”)
Mulighed for at være i praktik nogle 
timer eller en dag om ugen - aftales 
individuelt



Særlige aktiviteter for udskolingen

7. klasse
Lejrskole (uge 37)

8. klasse
Skills (14. sept.)
”Kommunens sejeste” (2. sept.)
Brobygning (uge 10)
Evt. ”Socialpraktik”
Evt. tur til Kbh.

9. klasse
Lejrskole (uge 37)
Praktik (uge 47)
(”Købmand for en dag”)



Tema-timer

Lidt historie om TT
Efterskoleoplevelser mens du bor hjemme
Fællesskab og faglighed
Elevinddragelse - elevsammensætning
Viljeture til Løkken og Gateway
Fagpanel
Valgfagsrunde – bl.a. praktikkarrusel
Operation Dagsværk - (tur til Aarhus/højskole mv.)
Forår - prøver - udendørs aktiviteter - turneringer
Afslutning med deltagelse af 6. klasse


