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Godt nytår til alle – og vel mødt til 2020. Vi glæder os til samarbejdet.
Ny formand i bestyrelsen
Anne Cathrine Viuff, som i de seneste to valgperioder har varetaget posten som formand for bestyrelsen,
har af arbejdsmæssige årsager valgt at stoppe i bestyrelsen. Stor tak til Anne Cathrine for hendes mangeårige indsats for Thorsager Skole og Børnehus.
Bestyrelsen har valgt næstformand Thøger Terp som formand i den restende del af valgperioden. Florence
Bedoin træder ind i bestyrelsen som forældrevalgt medlem.
Der er valg til bestyrelsen i foråret 2020 og en ny bestyrelse vil kunne konstituere sig ved starten af det
kommende skoleår. Det er således ikke for tidligt at begynde at overveje, om du vil være med til at præge
udviklingen i Thorsager Skole og Børnehus, eller om du kender nogen, som du tænker vil være den helt
rigtige til det.
Bekendtgørelse om fravær
Fremover skal medarbejdere og skoleleder registrere elevernes fravær efter den nye bekendtgørelse om
elevers fravær fra undervisningen i skolen. Der er generelt tale om en væsentlig opstramning i forhold til
tidligere praksis, og det er derfor vigtigt, at forældrene er opmærksomme på reglerne og husker at give
besked om sygdom samme dag og at anmode skoleleder om tilladelse til ekstraordinær frihed i god tid i
forvejen.
Dette skal ske via klassens postkasse i Aula (ikke beskeder).
Det er ikke længere muligt for forældre blot at meddele skolen, at barnet holder fri af andre årsager end
sygdom, læge- og tandlægebesøg.
Alt fravær, som der ikke er givet besked om eller tilladelse til, registreres som ulovligt fravær. Medarbejderne skal så vidt muligt samme dag sende følgende påmindelse til forældrene:
Der er registreret ulovligt fravær for dit barn d. XX-XX. Du bedes give mig besked om årsagen til fraværet via postkassen i Aula, så vil jeg rette det til den korrekte betegnelse, f.eks. sygdom.

Postkasser:
0a: Thorsager-Årgang2013
1a: Thorsager-Årgang2012
2a: Thorsager-Årgang2011
3a: Thorsager-Årgang2010
4a: Thorsager-Årgang2009
5a: Thorsager-Årgang2008
6a: Thorsager-Årgang2007
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Vi vedhæfter bekendtgørelsen og undervisningsministeriets pjece til forældrene. Thorsager Skole og Børnehus’ lokale handleplan er under udarbejdelse.
Indskrivning til kommende 0a
Husk indskrivningen til kommende 0a. Sidste frist er 10. januar via www.syddjurs.dk/indhold/indskrivning.

Skolefest allerede 6. februar
Husk, vi holder skolefest allerede torsdag den 6. februar i år. Omdrejningspunktet for årets skuespil og temaet for skolefesten er helligdage og et alternativt svar på, hvor de kommer fra. For hvor er monstrene, når
ikke det er halloween og hvor bor påskeharen? Er vi sikre på at julemanden bor på Grønland og kender påskeharen, julemanden og monstrene mon hinanden? Skuespillet handler om, hvad der sker, når man er træt
af det liv, man selv har og synes, man vil prøve noget nyt. Men er der grønnere på den anden side? Det vil
tiden vise.

Personale
Marlene Schildt Konge går op i tid fra 1. januar og overtager de støtteopgaver, som Kamilla Bruus har haft i
0a.
Hanne Larsen har søgt og fået bevilget orlov indtil vinterferien. Vi har ansat Karin Ahlgren Jensen som vikar
i Hannes skema. Karin var vikar for Hanne Bloch i efteråret.
Eva Stensen starter på AKT videreuddannelse sidst i januar. Det betyder, at hun er på uddannelse/arbejder
hjemme om tirsdagen indtil kurset er færdigt sidst på skoleåret.
Daniel Kjær Støckel rejser ultimo januar. Han skal starte på pædagoguddannelsen.
Det sker i januar:
Fredag den 3. januar: 1. skoledag efter juleferien.
Fredag den 10. januar: Nytårskur i Børnehuset
Med venlig hilsen
Helle, Claus og Lisbeth
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