Årsberetning Thorsager Skole og Børnehus 2018-19
Vi har i bestyrelsen gennem det sidste år fortsat arbejdet med principper og retningslinjer omkring
Thorsager Skole og Børnehus. Der er lagt et stort arbejde i anti-mobbestrategien, der har været det
gennemgående tema i bestyrelsens arbejde gennem det sidste år.
Vuggestuens legeplads
I det forgangne år har vuggestuens legeplads fået et løft til stor glæde for børnene og personalet. Vi fik stor
inspiration og hjælp i form af tegninger og forslag fra en forælder til et barn i vuggestuen, og resultatet er
blevet rigtig godt.
Indretning af børnehuset
Vi er i Thorsager i den heldige situation, at børnetallet stiger. Det betyder, at børnehuset har været
udfordret på at skabe plads til alle de nye borgere i Thorsager. Børnehuset har dog fået sig indrettet rigtig
godt, så der nu er plads til både små og store. Bestyrelsen vil fremadrettet arbejde med at optimere
indretningen og pladsforholdende i vuggestue og børnehaven, så det pædagogiske arbejde med de nye
læreplanstemaer understøttes bedst muligt.
Ejendomsservice
I det forgangne skoleår er vedligehold af skolens områder overgået til Team Ejendomme i Syddjurs
Kommune i stedet for at varetages af skolen og børnehuset.
Lærings- og trivselsmiljøer
Et af de store fokusområder for bestyrelsen i det forgangne skoleår har været arbejdet med lærings- og
trivselsmiljøet, og det har bl.a. resulteret en ny anti-mobbestrategi for Thorsager Skole og Børnehus. Der
bliver i disse år forsket meget i mobning blandt børn og unge. Man har tidligere betragtet mobning som
bestående af en mobber og en mobbet, men er blevet klar over, at det i stedet drejer sig om mistrivsel i
fællesskaber. Personalet og bestyrelsen har arbejdet intensivt med dette emne i løbet af det sidste år, og det
arbejde vil fortsætte fremadrettet, således at Thorsager Skole og Børnehus også i fremtiden er et trygt og
godt læringsfællesskab.
Elevrådet har på Ungerigsdagen for elevråd i hele Syddjurs Kommune fremlagt en plan for, hvorledes de
gerne vil forbedre udenoms arealerne ved skolen. Deres præsentation var så fin, at de vandt 7000 kr., der
skal bruges til at implementere nogle af deres planer.
Det kommende skoleår
I det kommende skoleår vil bestyrelsen og personalet fortsætte arbejdet med anti-mobbestrategien og
inkluderende læringsfællesskaber. I løbet af efteråret vil der også blive implementeret et nyt
kommunikationsredskab, Aula, der skal afløse det nuværende Skoleintra. Bestyrelsen skal også arbejde med
vores kommunikationsstrategi i forhold implementering af Aula.
Bestyrelsen vil gerne takke personalet i Thorsager Skole og Børnehus for deres professionelle og dedikerede
arbejde hver eneste dag. Vi oplever, at det er trygt for børn og voksne at komme i vores hus, og det er blandt
andet takket være personalets store indsats.
På vegne af bestyrelsen i Thorsager Skole og Børnehus
Anne-Cathrine Viuff

