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Tilbage igen
På trods af de store ændringer alle oplever i øjeblikket har det også været en spændende proces at få startet skolen op igen. Som børn, forældre og ansatte har vi alle skullet finde nye veje i forhold til at få en ny
dagligdag fyldt med restriktioner og nye rutiner til at fungere. Der er selvfølgelig begået fejl undervejs – det
havde vores statsminister jo også lovet ville ske, men set i bagspejlet er de første uger gået utrolig godt og i
den forbindelse vil jeg gerne rose alle for deres positive tilgang til at få det hele til at fungere.
Vores børn har tydeligvis glædet sig til at se kammeraterne og de voksne igen og har hurtigt vænnet sig til
en ny struktur på dagen og I forældre har været både tålmodige og engagerede i at få det hele til at fungere
– også tak for de mange inputs og forbedringsforslag, der har været undervejs – de har været vigtige. Det er
klart, at selvom alle institutioner i Danmark har fået samme opgave, så er der stor forskel på de valgte løsninger ud fra lokale forhold og vurderinger – og det giver selvfølgelig anledning til spørgsmål.
Her i Thorsager har vi valgt en ret ambitiøs model i forhold til skoledagens længde – dels for så hurtigt så
muligt at nærme sig en almindelig skoledag – men også for at give jer forældre et større råderum. Det er
lykkedes – og i den forbindelse også en stor anerkendelse til alle i vores personale, der på få dage gik fra
lukning og fjernundervisning til at være på gennem en hel dag og med nye opgaver – også dejligt, at det er
blevet bemærket – så tak både til bestyrelse og forældre fra de mange skulderklap i form af både kager og
anerkendende ord – det giver energi til det videre forløb og viser også hvilket potentiale og ressourcer, der
er hos børn og voksne i og omkring Thorsager Skole og Børnehus.
Vi venter på en udmelding i forhold til, hvornår vi kan få vores 6. klasser tilbage. Når den kommer, skal vi
nok blive klar til dem og I vil få information om opstarten
Hvis ikke der bliver mulighed for at 6. klasse på traditionel vis kan få sagt farvel til elever og voksne her på
skolen, vil de få muligheden på et senere tidspunkt.
Ansættelse af ny leder:
I samarbejde med skolechefen og HR-afdelingen kører processen planmæssigt. Der er nedsat et ansættelsesudvalg med repræsentanter fra både forældre, personale og ledelse og vi forventer, at en ny leder vil
være på plads til det nye skoleårs start i august.
Velkommen til vores nye spirer
Ældste gruppe er rykket over i tidlig SFO sammen med 2 nye tilflyttere. Selvom hverdagen er anderledes
end forventet, bliver der øvet skole og børnene har udeområde uden for hegnet sammen med skolebørnene.
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s

Afstand i klasserne og masser af udeliv både i børnehuset og i skolen.

Side 2

Det sker i maj:
4. maj: Møde over Zoom kl. 16.00 for forældre til elever i 6. klasse med klasseteam og skoleledere fra Rønde og Thorsager
Med venlig hilsen
Helle, Claus og Ole
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