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Forældreintra og Aula
Debatten om Forældreintra har været højlydt i januar måned, sågar forslag om helt at afskaffe det.
Det er meget svært at forestille sig forældresamarbejdet i folkeskolen anno 2019 uden mulighed for digital
kommunikation mellem skole og hjem. I Thorsager Skole og Børnehus har bestyrelsen lavet et princip for
kommunikation, og her har ønsket om enkelhed og god tone været bærende, så Forældreintra ikke opleves
som en stressfaktor – hverken af forældre eller medarbejdere. Det bestræber vi os på at leve op til, og det
er også vores oplevelse, at forældrene gør det samme. Det betyder ikke, at der ikke kan være plads til forbedringer. I forbindelse med overgangen til og implementeringen af Aula, vil det digitale samarbejde blive
revurderet.
Princip for kost i Thorsager skole og Børnehus
Bestyrelsen har revideret vores princip for kost i Thorsager Skole og Børnehus. Princippet gælder i hele
huset og kan ses på vores hjemmeside under Om Thorsager Skole / Principper, hvor I også kan se, hvordan
det omsættes i praksis.

Vuggestuen
Thorsager har haft et regulært babyboom i 2017, hvilket har betydet stort pres på vores vuggestue. I 2018
udvidede vi vuggestuen og møblerede om, så vi kunne rumme alle de børn, som ønskede at starte hos os.
Vi har nået grænsen for, hvor mange børn, vi i de nuværende fysiske rammer kan modtage i vuggestuen, og
vi har derfor været nødsaget til at afvise nogle.
Vi anbefaler, at man skriver sit barn op så tidligt som muligt. Det giver os de bedste muligheder for at finde
løsninger og større chance for at få en plads. Kriterierne for tildeling af vuggestuepladser kan ses på
Syddjurs Kommunes hjemmeside.
Ny elev i 0a
Velkommen til Kristoffer, som er startet i 0a 1. februar. Hermed er vores elevtal steget til 161.
Omklædning i forbindelse med idræt
Bestyrelsen har på opfordring af forældre drøftet skolens håndtering af omklædning i forbindelse med
idræt.
Skolen prioriterer, at børnene klæder om i forbindelse med idræt på klassetrin. Vi ser det som en vigtig del
af børnenes opdragelse, både i forhold til hygiejne og til at bibringe børnene et naturligt forhold til kroppen
og en forståelse af, at vi alle er forskellige.
 Vi holder opsyn med eleverne i badesituationen.
 Vi bestræber os på, at der er en medarbejder sammen med børnene.
 Mandlige medarbejdere opholder sig ikke sammen med pigerne i badesituationen
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Kvindelige medarbejdere opholder sig kun sammen med drengene i badesituationen på de yngste
klassetrin (0.-2. klasse)
 Medarbejderne vælger selv, om de ønsker at klæde om og tage bad sammen med børnene.
Når der er vikar i idrætsundervisningen, tilstræber vi at følge principperne. Hvis det viser sig umuligt, kan vi
vælge at gennemføre undervisningen uden omklædning, men det har vi endnu ikke haft brug for.
Indskrivning i Thorsager Skole og Børnehus
Indskrivningen til kommende skoleår er afsluttet og vi får 20 elever. Vi glæder os rigtig meget til opstart i
tidlig SFO mandag den 1. april.
Skolefesten slutter kl. 21
Bestyrelse og personale har drøftet sluttidspunktet for skolefesten. Flere forældre har givet udtryk for, at
kl. 22 er sent for vores børn. Vi synes, at det er meget vigtigt for skolen, at vi holder en samlet fest. Det er
af stor betydning for fællesskabet mellem børnene og voksne. Hvis vi vælger at slutte festen tidligere, vil
flere børn have mulighed for at være med hele aftenen. Bestyrelsen har derfor besluttet, at årets fest starter kl. 18 og slutter kl. 21. Det vil forhåbentlig også give alle børn mulighed for at komme i skole dagen efter.
Personale
Anne-Dorthe Mogensen i børnehuset har 25 års jubilæum 1. marts.
Fra uge 7 starter Naguleswary i praktik i 3 måneder i børnehuset. Hun kommer oprindeligt fra Sri Lanka og
har mange års erfaring med at arbejde med børn fra en institution i Auning og et nursery i London.
Ansættelser i vuggestuen fra 1. marts:
Heidi Spang Jensen er blevet fastansat som pædagogmedhjælper. Hun har indtil nu været i en midlertidig
stilling.
20 årige Daniel Støckel er ansat som pædagogmedhjælper.
21 årige Ali Abdel-Wahab er ansat som pædagogmedhjælper.
Fratrædelser i vuggestuen 28. februar:
Nanna Helbo Vassvik
Isabella Juul Sørensen
Vi ønsker Nanna og Isabella held og lykke fremover og siger tak for en god indsats her i huset.
Det sker i januar:
6. februar kl. 17-19: Vinterkoncert
9.-17. februar: Vinterferie i skolen
28. februar kl. 09.30: Syddjurs Egnsteater opfører Askefis og de 7 hjælpere for børnehaven
28. februar kl. 10.45: Syddjurs Egnsteater opfører Askefis og de 7 hjælpere for 0.-2. klasse.

UU i indskolingen. Opgaven var at fremstille dukkehuse med køkken, stue, badeværelse og værelser
sammen 2 & 2 med en, man ikke kendte så godt.
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Med venlig hilsen
Helle, Claus og Lisbeth
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