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Unilogin til Intra – overgang til Aula 
Efter sommerferien 2019 erstatter Aula ForældreIntra. For at få adgang til Aula efter sommerferien, skal du 
bruge et Uni-login. For at sikre, at alle forældre er klar til at komme på Aula til august, skal de allerede nu 
benytte Uni-login. Der ligger en vejledning på opslagstavlen i Forældreintra. 
 
Ny antimobbestrategi 
Bestyrelsen har i samarbejde med medarbejderne revideret Thorsager Skole og Børnehus’ antimobbestra-
tegi, så den ligger i tråd med den nye måde at tænke mobning på.  
Forskning om mobning peger på, at vi skal væk fra den individorienterede forståelse, hvor man taler om et 
mobbeoffer og en mobber. I den tænkning har vi været optaget af at placere skyld hos individer. Mobberen 
kan f.eks. have skylden, fordi vedkommende ses som et aggressivt barn, forældrene kan f.eks. have skyl-
den, fordi barnet er dårligt opdraget. Mobbeofferet kan også have skylden, hvis vi taler om barnet som 
svagt eller anderledes. 
Den nye måde at tænke mobning på har fokus på fællesskaber og dynamikker i børnegrupper. Forskningen 
viser nemlig en tydelig sammenhæng mellem trivslen i gruppen/klassen og forekomsten af mobning.  Mob-
ning handler ikke om dårligt opdragede eller svage børn, men om det fællesskab og den kultur, der er 
blandt børnene. Det er det, vi skal have fokus på i det forebyggende arbejde, og der, vi skal sætte ind, hvis 
vi opdager mobning blandt børnene. Mobning rammer ikke kun det barn, der bliver mobbet eller det barn, 
som mobber, men har betydning for alle børnenes trivsel og læring. Derfor inddrager vi alle børn og foræl-
dre i både det forebyggende og det opfølgende arbejde. 
Antimobbestrategien er en del af Thorsager Skole og Børnehus’ værdigrundlag og den beskriver, hvordan vi 
definerer mobning, vores målsætning og der er tilknyttet en handleplan for både det forebyggende arbejde 
samt hvad vi gør, hvis der opstår mobning. Du finder den indtil videre på vores hjemmeside. 
Forebygning af mobning er en fælles opgave. Forældre spiller en vigtig rolle i at forebygge mobning i de 
fællesskaber, som deres barn indgår i. Bestyrelsen har derfor besluttet, at de vil gøre en særlig indsats for 
at støtte op om forældresamarbejdet og vil udarbejde en plan for dette i de kommende måneder. 
 
Pasning i forbindelse med pædagogisk dag fredag den 16. august 
Fredag d. 16. august skal det pædagogiske personale i Thorsager Skole og Børnehus på pædagogisk week-
end i Grenå. Skolen lukker derfor kl. 13. SFO, børnehave og vuggestue holder åbent, men det faste persona-
le går kl. 13. Vi vil derfor gerne opfordre jer til allerede nu at tænke denne eftermiddag ind i jeres planlæg-
ning og – hvis det er muligt – hente jeres børn tidligt denne dag. Vi beder om tilkendegivelser på, hvor 
mange der ønsker pasning, når vi kommer tættere på, så vi har et overblik over, hvor mange afløsere, vi 
skal kalde ind. På forhånd tak for hjælpen. 
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Trivselsmåling i skolen 
I perioden 6. maj til 14. juni skal eleverne i 0.-6. klasse gennemføre den årlige, nationale trivselsmåling. 
Målingen sker elektronisk og er en del af undervisningen. Alle børn skal således deltage.  
I vil modtage et forældrebrev, når vi åbner op for undersøgelsen.  
 
DM i Madkundskab 

Vores dygtige 6. klasse havde kvalificeret sig til 
årets DM i Madkundskab. En tidlig onsdag morgen 
drog de afsted mod Odense, hvor de skulle vise, 
hvad de havde lært i de mange ugers arbejde med 
kartoflen. Eleverne havde på forhånd arbejdet med 
både innovative retter og bordpynt, og de var klar 
til at vise det hele frem for dommerne. Dommerne 
gav eleverne stor ros for deres fine samarbejde i 
klassen: 
 

Thorsager skole er alle læreres dream-team! 
Hver enkelt elev stod og fortalte, hvad de selv havde lært i deres egen proces. Alle eleverne var bevidste om 
emnets læringsmål, og det var super fedt.  Det er det, hele Madkamp handler om, I har eksperimenteret og 
leget med kartoflen som råvarer. Det virker til, at I har hygget jer rigtig meget, og har haft en rigtig fed rut-
sjebanetur.  
 
Udover at få lov til at vise deres pro-
jekt frem, kunne eleverne også prøve 
forskellige workshops i løbet af dagen. 
Her fik de bl.a. snakket med både kok-
ke og bagere, og lært at dække bord 
som en rigtig tjener. Eleverne havde en 
skøn dag, og er blevet bevidste om de 
mange uddannelsesmuligheder, de har 
inden for madbranchen.  
 
 
 
Gevinst – udsmykning elevrådet 
Elevrådet har i år skaffet 7000 kr. til forbedring af udearealerne igennem Syddjurs byråd. Pengene er bevil-
liget til udsmykning af pavillonen og skuret ved hallen. Skuret er forbeholdt 5. og 6. klasse og de er selv i 
gang med at skabe møbler af genbrugsmaterialer i håndværk og design. 
Der kommer også en målskive på væggen ved værkstedet, som man kan sparke bold på.  
 
Personale 
I dag har vi budt vores nye servicemedarbejder Bjørn Nielsen velkommen i 
Thorsager Skole og Børnehus. Ugen ud vil Tom være her og sætte Bjørn ind i 
opgaverne. Vi glæder os til samarbejdet. 
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Kronprins Frederiks Cup  
Fredag den 24. maj har Thorsager SFO inviteret SFO’erne i Midtdjurs Friskole, Kolind Centralskole og Mari-
enhoffskolen til Kronprins Frederiks Cup fra 13.00-15.30. Stævnet er for 1a og 2a.  
 
Arbejdsdag i SFO og Børnehus fredag den 21. juni 
Sæt kryds i kalenderen fredag den 21. juni. Her holder SFO og Børnehus arbejdsdag.  
 
Det sker i maj: 
01. maj: 5a på cykeltur til Kalø for at spille golf. 
13.-16. maj: 5a på lejrtur til Ribe 
16. maj: Danseworkshop med 1. og 2. klasse.  
17. maj: Bededag 
22. maj: 5a til oplæsningskonkurrence i Rosmus 
24. maj: Kronprins Frederiks Cup i SFO for 1. og 2. klasse. 
27. maj: Shanghai-akademiet på promotion-tur. De optræder for 4., 5. og 6. klasse. 
 
 

Med venlig hilsen  
Helle, Claus og Lisbeth 
 
 
                

 
Fugle. Lavet af 1a. 


