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God sommerferie 

Kære alle forældre i Thorsager skole og børnehus 

Tusinde tak for et fantastisk og begivenhedsrigt første år her i Thorsager skole og børnehus. Det blev unæg-

telig noget mere anderledes, og lidt mere travlt end jeg havde kunne forestille mig, men det har været lige 

så fantastisk som jeg havde håbet på. 

I har nogle fantastisk skønne unger, som jeg for en dels vedkommende er kommet ret tæt på, og vi har 

nogle fantastisk dygtige og ihærdige lærere og pædagoger, som kan få alt til at ske ud af næsten intet. Tak 

for jer. Jeg håber på, jeg det kommende år får lejlighed til at få talt med nogle flere af jer forældre, så vi kan 

blive mere end blot ansigter for hinanden. I er meget velkommen til at stikke hovedet ind forbi og sige hej 

og fortælle lidt. 

Jeg vil gerne ønske alle jer – børn og voksne en rigtig god sommerferie. Vi ses igen mandag d. 9. august 

2021. 

 

Fra bestyrelsen – glæd jer til oktober 

Til oktober nærmere bestemt uge 40 håber bestyrelsen at se så mange forældre som muligt til fælles foræl-

dremøde. Kom og bliv klogere på dit barns digitale verden, når Ung Syddjurs kommer og informere, giver 

gode råd og lægger op til debat. 

Videre på mødet vil vi gerne have jer med til at fortælle den gode historie om skolen – hvad kan Thorsager 

skole og børnehus, der gør det til et godt sted at være barn? 

 

Afkortning af skoledagen for de mindste – skoleskema for næste år 

I bestyrelsen har vi drøftet fordelen af en kortere skoledag for de mindste. Som følge af erfaringer i corona-

tiden, er det nu blevet muligt at konvertere den understøttende undervisning til to-voksen timer og der-

med afkorte skoledagen for 0.-2. klasse med tre lektioner. For 3. klasse er der tale om konvertering af 1 lek-

tions understøttende undervisning. 

For 0.-2. klasse slutter skoledagen i kommende skoleår derfor mandag til torsdag kl. 13.15 og fredag kl. 

12.30. 3. klasse har fri kl. 13.15 mandag og tirsdag, kl. 14 onsdag og torsdag og 12.30 fredag.  
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4.-6. klasser fortsætter som hidtil med onsdag til kl. 15 og de øvrige dage til kl. 14. 

I vil modtage skemaet for næste skoleår senest i uge 26. 

Sommerferie i Børnehus og SFO 

At skolen holder ferie, betyder ikke at alt er andet lukket ned, vuggestue, børnehave og SFO har åbent hele 

ferien. Vi håber på nogle dejlige dage med masser af solskin, masser af plads og masser af hygge. 

Har I tilmeldt jeres til sommerferien og fået andre planer, må I meget gerne framelde dem, det gør I på Aula 

under barnets kalender. 

I sommerferien vil SFO og børnehus arbejde lidt tættere sammen, i ugerne 29 og 30 vil børnene fra SFO og 

børnehave være sammen i børnehaven, vuggestuen vil nok mest holde sig nede ved dem selv. I uge 28 vil 

der komme 6 børn fra Rønde SFO, som skal passes i vores SFO. Berit fra Rønde SFO vil følge med og arbejde 

i vores SFO. 

Sidste skoledag 

Med de seneste lempelser får vi i år lov til at holde sidste skoledag i fællesrummet. Undervisningen starter 

kl. 9, men SFO’en er fra kl. 7.45 også åben for ikke SFO-børn i indskolingen. 6. klasses elever og lærere mø-

des til fælles morgenmad kl. 8. I løbet af formiddagen vil der være klassehygge og afsked med 6. klasse (ka-

rameluddeling, skuespil, rundboldkamp mellem 6. klasses elever og lærerne) samt afsked med Kirsten, 

Frank og Gert. Skoledagen slutter kl. 12, hvor SFO og klub er klar til at modtage børn. 

Det sker i sidste del af juni 2021: 

Mandag d. 15. juni slog vi os løs til fælles morgensamling og alle børn måtte lege overalt på udeområderne. 

Torsdag den 17. juni tager 4. klasse på tur til badeland i Randers. 

Fredag den 18. juni skal 3. og 6. klasse øve sig på kommunens cykelbane, som vi har lånt. Husk cykeltjek.  

Tirsdag den 22. juni tager en stor del af 6. klasses eleverne til ”ryste sammen dag” på Rønde skole. 

Torsdag den 24. juni skal 0a på tur til Jægerforbundets shelter ved Kalø. 

Fredag den 25. juni er sidste skoledag.  

 

 
Nye tider – første morgensamling 
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Personale: 

Susanne Knudsen havde sidste arbejdsdag den 11. juni 2021. 

Kirsten Gregersen går på pension den 30. juni 2021. 

Gert Olesen går på pension den 30. juni 2021. 

Frank Morgenstjerne går på pension d. 30. juni 2021. 

Lærer Anders Leth Nielsen er ansat fra den 1. august 2021. Anders har i mange år været lærer på Lystrup 

Skole.  

Susannes stilling er slået op til besættelse fra den 1. august 2021, og Kirsten får vi lov til at beholde nogle få 

timer om ugen til støtte i kommende 6. klasse. 

Derudover søger vi pr. 1. august en ny skolepædagog samt en ny pædagog/pædagogisk assistent til vugge-

stuen.  

 

Mange sommerhilsner 

Helle, Claus og Birgitte 

 

 

 


