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Ny distriktsleder i Thorsager skole og Børnehus
Lisbeth har valgt at gå på pension fra 1. april 2020.
Ole Bønke er konstitueret som distriktsleder ved Thorsager Skole og Børnehus fra 1. april og indtil sommerferien – eller indtil ny skoleleder er ansat. Ole er en erfaren leder i Syddjurs Kommune og han har i sit nuværende arbejde som viceskoleleder på Rosmus Skole stor erfaring med en skoles drift – herunder skoleårets planlægning og det gode forældresamarbejde, og han vil ligeledes stå for et godt samarbejde med
skolens og børnehusets ledere og medarbejdere i perioden.
Der vil senere i foråret komme et stillingsopslag med forventet besættelse af stillingen som distriktsleder i
Thorsager Skole og Børnehus pr. 1. august eller snarest muligt herefter.
Vi ser frem til samarbejdet med Ole og vil sammen med ham forberede overgangen og gøre vores bedste
for, at den forløber så gnidningsløst som muligt for både elever, forældre og medarbejdere.
Valg til bestyrelsen
I Thorsager Skole og Børnehus har vi forskudte valg til bestyrelsen. Det betyder, at vi i april måned skal vælge nye forældrerepræsentanter til de kommende 2-4 år. Bestyrelsen har stor indflydelse på de værdier,
målsætninger og principper, som både skole og børnehus drives efter, og den er en særdeles betydningsfuld stemme for forældrene i samarbejdet mellem skole og hjem. Vi håber derfor, at der er mange forældre, som kunne have lyst til at stille op.
Der vil komme mere information og en dato for valget i begyndelsen af marts.
Budget 2020
Budgettet for 2020 er nu endeligt og vi er gået i gang med at planlægge næste skoleår. Vi får lidt færre elever i kommende skoleår men håber stadig på at få nye tilflyttere til byen. Her i januar har vi fået 3 nye elever og henvendelse fra 2 mere.
Talentshow
Elevrådet er i fuld gang med planlægningen af årets talentshow, og mange børn er gået i gang med at øve
sig. Det er som sædvanlig børnenes event, og det har de klaret utrolig fint de sidste mange sæsoner. Men
det er naturligvis vigtigt, at forældre og medarbejdere snakker med børnene, inden de melder sig til, så de
er forberedte på den skuffelse, det kan være at blive stemt ud.
Nyt unilogin?
Elever og forældre skal i ugerne efter vinterferien overgå til nye UNI-logins. Baggrunden for skiftet til nyt
UNI-login er at øge datasikkerheden og give eleverne gode kodeordsvaner.
Skiftet til nyt UNI-login kan ske for forældrene fra d. 18. februar (og en måned frem). Der vil blive udsendt
en vejledning i AULA inden 18. februar
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Skiftet til nyt UNI-login kan ske for medarbejderne og elever fra d. 25.februar. Dette vil foregå heroppe i
skolen.
Skolefest
6. klasse øver på fuld kraft for at blive klar til skolefesten torsdag d. 6. februar og vi glæder os til at se
dem udfolde sig. Bestyrelsen og forældrerådene er
også i gang med forberedelserne af boderne.
Husk, at festen starter allerede kl. 18 og slutter kl.
21. Der er skrevet ud til alle forældre via Aula om
ændrede mødetider i forbindelse med temauge og
skolefest.
Har I ikke købt billetter til festen, beder vi jer henvende jer i SFO’en eller klubben og købe nu. Vi sælger i forsalg, fordi vi er nødt til at have et overblik
over, hvor mange mennesker vi skal stille stole op til
– og kunne give brandmyndighederne besked om,
hvor mange deltagere der er til arrangementet.
Fastelavn
Fredag den 21. februar holder vi fastelavn i skole og børnehus. I skolen møder børnene ind udklædte i klasserne kl. 8 og følges over i hallen. Efter tøndeslagning og fastelavnsboller er der normal skoledag. I børnehuset holder de fastelavn kl. 09.30 og børnene må gerne komme udklædte.
Indskrivning til kommende 0a
Indskrivningen til kommende 0a er færdig og vi er indtil videre landet på 6 drenge og 9 piger. De starter op i
tidlig SFO onsdag d. 1. april.
Nyt vedr. vores lokaler
Vi har gennem flere år haft problemer med at holde temperaturen i fællesrummet. Der er nu opsat flere
radiatorer og der er blevet skruet op for varmen. Det har haft en positiv effekt. Det er dog stadig vanskeligt
at undgå træk, når hoveddøren går op og i, og når døren ud til legepladsen fra SFO’s garderobe står åben.
Bjørn har monteret en dørpumpe på døren ud til legepladsen, så den fremover lukker af sig selv og vi har
også fået et løfte om et såkaldt varmetæppe i hovedindgangen inden næste vinter.
I børnehaven har vi haft udfordringer med ventilationsanlægget, men nu er anlægget repareret og det vil
blive koblet på CTS anlægget, så der bliver bedre mulighed for at styre det optimalt.
Lillekor – koncert 23. marts
Lillekor øver ufortrødent videre efter en lille pause i forbindelse med temauge og vinterferie. Målet er en
lille koncert for forældre og andre interesserede mandag d. 23. marts kl. 17:15, så sæt endelig kryds i kalenderen.
Personale
Isabella Juul Sørensen starter 1. februar i en midlertidig stilling i vuggestuen.
Linette Dalgaard kommer i praktik som PAU-studerende i børnehuset fra 17. februar til 16. august.
Det sker i februar:
3.-7. februar: Temauge i skolen
6. februar kl. 18.00-21.00: Skolefest
Uge 7: vinterferie i skolen
18. februar: Forældre skifter til nyt UNI-login
21. februar: Fastelavn i skole og børnehus

Side 2

Billeder fra 1. dag i temaugen:

Med venlig hilsen
Helle, Claus og Lisbeth
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