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Nye ringetider i kommende skoleår 

Efter sommerferien træder første etape af den nye aftale vedr. folkeskolen i kraft.  

Det betyder, at 0.-3. klasse i kommende skoleår får reduceret skoleugen med 3 lektioner.  

4.-6. klasse får reduceret skoleugen med 2 timer, men da vi de seneste to år har haft dispensation 
til at omlægge UU undervisning til to-lærertimer, betyder det, at mellemtrinnet i kommende sko-
leår skal gå en time mere i skole om ugen, end de gør i år. Det betyder også, at vi ikke længere skal 
søge dispensation for at omlægge UU, hvilket langt fra var givet, at vi ville kunne få til alle årgange 
hvert år. 

Vi planlægger med nedenstående skema og ringetider for indskoling og mellemtrin: 

 

0.-3. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08:00-08:45 Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion 

08:45-09:30 Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion 

09:30-09:50 Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter 

09:50-10:35 Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion 

10:35-11:20 Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion 

11:20-12:00 Spisepause Spisepause Spisepause Spisepause Spisepause 

 Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter 

12:00-12:30 Studiebånd Studiebånd Studiebånd Studiebånd Studiebånd 

12:30-13:15 Lektion Lektion Lektion Lektion Fri 

13:15-14:00 Fri Lektion Lektion Lektion Fri 
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4.-6. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08:00-08:45 Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion 

08:45-09:30 Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion 

09:30-09:50 Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter 

09:50-10:35 Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion 

10:35-11:20 Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion 

11:20-12:00 Spisepause Spisepause Spisepause Spisepause Spisepause 

 Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter 

12:00-12:30 Studiebånd Studiebånd Studiebånd Studiebånd Studiebånd 

12:30-13:15 Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion 

13:15-14:00 Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion 

14:00-14:15 Fri Fri Frikvarter Fri Fri 

14:15-15:00 Fri Fri Lektion Fri Fri 

 

Morgensamling er flyttet, så vi starter skoledagen sammen med morgensamling i fællesrummet 
kl. 08:00.  

Studiebåndet er flyttet ned til efter middagspausen. Her vil børnene arbejde med individuelle mål 
og størstedelen af de særligt tilrettelagte kursustilbud vil også ligge her. Det gør vi bl.a. for at und-
gå at tage elever ud fra undervisningen i klassen, når de skal på kursus. I indskolingen arbejdes der 
i studiebåndet med dansk og matematik, på mellemtrinnet også med de øvrige fag. 

2. etape af den nye aftale om folkeskoleloven, som bl.a. indebærer ændringer i timefordelingen, 
træder først i kraft i 2020.  

 

Nyt om Aula   
Unilogin til Intra – overgang til Aula 
Efter sommerferien 2019 erstatter Aula ForældreIntra. For at få adgang til Aula efter sommerferi-
en, skal man bruge et Uni-login. For at sikre, at alle forældre er klar til at komme på Aula til august, 
har vi lukket for adgang til Forældreintra med nem-id og brugerlogin. Der er dog stadig en del, som 
benytter app’en og derfor ikke har været nødsaget til at ændre kode for at komme ind. Vi opfor-
drer til, at I gør det nu, så I ikke står uden adgang efter ferien.  Vejledningen vil forblive på intra 
indtil sommerferien.  
 

Sidste skoledag fredag d. 28. juni 
0.-5. klasse møder kl. 08:45, da 6. klasse traditionen tro inviterer medarbejderne på morgenkaffe. 
SFO holder normal morgenåbning fra kl. 06:30. Skolen tilbyder pasning fra 07:50-08:45 for elever i 
0.-3. klasse, som ikke har mulighed for at møde senere. 

Skoledagen slutter kl. 12. Alle elever i 0.-2. klasse er velkomne i SFO indtil kl. 14.  
Klubben holder åbent fra kl. 12.  
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Cyklistprøver mm 

Udover de cykelture, som mange af børnene 
allerede har været på her i foråret, vil vi i juni 
måned have ekstra fokus på trafiksikkerhed på 
cykel. 2. og 3. klasse vil lave cykellege på parke-
ringspladsen, 3.-6. klasse skal cykle på cykelba-
ne med forskellige udfordringer og 6. klasse 
skal gennemføre den lille cyklistprøve. Alle bør-
nene vil i den forbindelse få tjekket deres cykler 
og at cykelhjelmene sidder korrekt. Vi opfor-
drer til, at I bruger pinseferien på at tjekke, at 
børnenes cykler fungerer og hjelmene er 
spændt korrekt.   

 

   
     2a på vej til cykellege 

Pædagogisk dag fredag den 16. august 
Husk, at det pædagogiske personale i Thorsager Skole og Børnehus tager på pædagogisk weekend i Grenå 
fredag d. 16. august og at vi derfor opfordrer jer til allerede nu at tænke denne eftermiddag ind i jeres plan-
lægning og – hvis det er muligt – hente jeres børn tidligt denne dag.  
 
Udstilling portrætmalerier  
I forbindelse med byfesten i Thorsager udstiller Anders Glob portrætbilleder på gangene i skolen og i multi-
rummet i den næste måned.  
 
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.  
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Arbejdsdag i SFO og Børnehus fredag den 21. juni 
Forældrerådet inviterer til arbejdsdag i SFO og Børnehus. Vi håber, at mange forældre har lyst til at 
deltage fredag den 21. juni. Arrangementet afsluttes med fællesspisning. 
 

Det sker i juni: 
03. juni: Cykellege 2a 
05. juni: Grundlovsdag  
06. juni: Cykellege 3a 
08.-10. juni: Pinseferie 
13. juni: Fotografering i børnehuset samt spirer  
14. juni: 2a, 4a og 5a deltager i ”Sange til verden” i Kolind 
18. juni: 5a på udflugt til Ebeltoft 
21. juni: Fodboldstævne for 4. klasser (skolerne i Feldballe, Ugelbølle, Rønde og Thorsager) 
21. juni kl. 15-18.30: Arbejdsdag i SFO og Børnehus 
25. juni: ”Ryste samme dag” på Rønde Skole for 6a 
27. juni: 4a på udflugt til Ebeltoft 
27. juni: 0a til Kalø 
28. juni: Sidste skoledag før sommerferien 
 
 

Med venlig hilsen  
Helle, Claus og Lisbeth 
 
 
 
 
                

 


