
Side 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 
Godt nytår  
Vi ønsker alle et godt nytår og glæder os til at samarbejde med jer i 2019. 
 
Personale 
Lærer Sille Sandell er ansat pr. 4. februar. Sille kommer fra en stilling i Børneby Mølle i Norddjurs Kommu-
ne. Hun har linjefag i dansk, kristendom, billedkunst og biologi.  Indtil sommer skal Sille blandt andet indgå i 
et teamwork omkring dansk i 4. og 5. klasse sammen med Eva Stensen. 
I børnehuset er Isabella Juul Sørensen og Heidi Spang Jensen forlænget til 1. marts. Deres stillinger vil blive 
slået op som faste stillinger som pædagogmedhjælpere med ansættelse pr. 1. marts. 
Jeanette Walberg Hjort er fastansat i fleksjob som lærer pr. 1. december. Jeanette har været tilknyttet 
Thorsager Skole og Børnehus i flere år som vikar og vil også fremover indgå som vikar ved sygdom, ferie, 
uddannelse mm. Jeanette er cand.mag. i historie og uddannet meritlærer med linjefag i historie og dansk.  
 
Praktikanter 
Vores 3 lærerpraktikanter Malte, Pernille og Jakob kommer igen fra uge 5 til 11. De skal indgå i undervis-
ningen på mellemtrinnet og være tilknyttet 5a. De har i dette skoleår fokus på deres 2. linjefag, som er 
henholdsvis idræt, musik og historie. Derudover vil de deltage i nogle engelsk- og dansktimer.  
 
Vinterkoncert og skolefest 
Årets vinterkoncert finder sted den 6. februar fra kl. 17.00-19.00. Her vil Lille Kor og alle klasser optræde 
med et nummer. Skolefesten bliver den 14. marts. Sæt allerede nu kryds i kalenderen de to datoer. Nær-
mere info følger, når vi nærmer os arrangementerne.  
 
Vive – undersøgelse af folkeskolereformen 
Thorsager Skole og Børnehus er blevet udvalgt til at deltage i en undersøgelse udført af VIVE (Det nationale 
forsknings- og analysecenter for velfærd) for Undervisningsministeriet om folkeskolereformens implemen-
tering og effekt 2014-2019. Undersøgelsens fokus er særligt den kommunale styring, skoleledelse og den 
længere og mere varierede skoledag. 
De kommer på besøg den 9. januar og skal interviewe ledelse, lærere/pædagoger og udvalgte elever i 3. og 
6. klasse. Forældrene til eleverne i 3. og 6. klasse vil blive kontaktet over Forældreintra inden gruppeinter-
viewene.  
 
Aula 
Efter sommerferien skal alle skoler i Syddjurs Kommune tage en ny kommunikationsplatform i brug. Kom-
munen har valgt Aula, som den fælles indgang til kommunikation mellem børn, forældre og fagpersonale 
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fra vuggestue til børnene går ud af folkeskolen. Aula’s formål er at styrke samarbejdet om børn og unges 
læring, trivsel og udvikling – mellem forældre, medarbejdere, ledere, børn og unge.  
Da vi pt. anvender Forældreintra til alle forældre både i skole og i børnehuset overgår også børnehusets 
forældre til det nye system efter sommerferien.  Det første kursus for skolens superbrugere finder sted her 
i januar og der vil frem til august blive arbejdet på at få alle data over i det nye system, uddannet personale 
og lavet ny hjemmeside.  
 
Syddjurs Egnsteater på besøg i SFO’en 
I uge 2 kommer Syddjurs Egnsteater på besøg i SFO’en 4 dage og leger med tilmeldte børn. De vil præsente-
re smagsprøver på, hvad teater også kan være, eksempelvis at fortælle en historie uden ord. Formålet er 
gennem leg at turde være sig selv, turde lave fejl og lære at aflæse hinandens kropssprog.  
 
Det sker i januar: 
07.-10. januar: Besøg af Syddjurs Egnsteater i SFO’en  
11. januar: Nytårsfrokost i børnehuset 
17. januar: Besøg af Puk Stender fra Politiet i 5a. Hun vil fortælle om sociale medier.  
 
Med venlig hilsen  
Helle, Claus og Lisbeth 
 

 
 


