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Kære alle
Nu er sidste dag overstået i et skoleår, som startede i god ro og orden som de fleste andre – men som udviklede sig til en virkelighed vi ikke havde set komme – og som vi gerne havde været foruden.
Efter et forår, hvor vi fra at skulle lukke ned og til at få vores institution startet op igen - under hensyn til de
mange retningslinjer og anbefalinger, der lige pludselig definerede en ændret dagligdag for både børn og
voksne – er vi nu kommet frem til en særdeles velfortjent og tiltrængt sommerferie for alle.
Der har været mange ændringer at forholde sig til gennem de sidste måneder. Det er lykkedes over al forventning – og selvom jeg har skrevet det før – så viser det, hvilke ressourcer der er i og omkring Thorsager
Skole og Børnehus. Alle har ydet deres bedste og en ubehagelig situation er blevet vendt til en ny dagligdag,
hvor vi har fået øjnene op for værdien i de små og afgrænsede fællesskaber, opmærksomhed på hygiejne
og et øget fokus på mulighederne i udeliv og natur. Det er vigtig læring, som vi vil kunne tage med i vores
dagligdag fremover.
Som det ser ud lige nu, vil skolen starte op mandag den 10. august kl. 08.00 efter det nye skema og eleverne vil modtage undervisning i alle fag. Men det kan naturligvis ændre sig – så vær opmærksom på beskeder
og opslag i AULA i uge 32 – ugen inden skolestarten. Ligesom der skal være opmærksomhed på de gældende regler for karantæne i forbindelse med ferie i udlandet – hold øje med ændringer.
Der vil stadig være fokus på hygiejne og afstand samt begrænsninger i forhold til større samlinger.
Ændringer er i det hele taget blevet en del af vores dagligdag – og for Thorsager Skole og Børnehus er der
også ændringer i det nye år.
Der er kommet en ny bestyrelse og det er glædeligt, at der er ansat en ny skole og distriktsleder. Der var en
fin ansættelsesproces med mange kvalificerede ansøgere og blandt dem har et enigt ansættelsesudvalg
peget på Birgitte Kjærsgaard, som tiltræder. 1. august. Hun får en fantastisk arbejdsplads og en spændende
opgave de kommende år. Birgitte præsenterer sig selv i forbindelse med opstarten i august, men kort fortalt er Birgitte er uddannet lærer og har flere efter-/videreuddannelser med sig – bl.a. Cand. Pæd. i Pædagogisk Psykologi. Hun arbejder i dag som pædagogisk leder ved Bakkegårdsskolen i Aarhus Kommune. Tidligere har hun bl.a. været ansat som afdelingsleder ved Region Midts socialpsykiatriske bosted Tangkær, og
inden det været lærer på Rosmus Skole
Det betyder også, at vi har sagt farvel til skolens mangeårige leder Lisbeth Munksgaard. Heldigvis var det
sidste fredag muligt at afholde en mindre reception, hvor de nærmeste kolleger og samarbejdspartnere fik
mulighed for at sige farvel og tak til Lisbeth for hendes dedikerede og dygtigt udførte arbejde for Thorsager
Skole og Børnehus. Det var også dejligt, at Lisbeth fik mulighed for, at mødes med alle elever en sidste gang
i fredags og overvære den fine og sjove karamel-uddeling og underholdning vores engagerede 6. årgang
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havde planlagt. Desværre tabte pædagoger og lærere rundboldkampen stort! – men alligevel stor tak til 6.
klasse og held og lykke fremover på de nye skoler. De vil blive savnet.
At skolebørnene har fået ferie i fredags, betyder jo ikke at Thorsager skole og børnehus lukker ned, vuggestue, børnehave og SFO holder åbent hele ferien for de tilmeldte børn. I ugerne 27, 28, 31 og 32 er det hver
for sig, i ugerne 29 og 30 er der fælles åbning for dem alle i børnehusets lokaler og udeområder.
Selv om det er ferietid holder Corona ’en ikke ferie, så vi skal stadig følge de retningslinjer, der er udstukket
af myndighederne(se forældrebrev på Aula).
Heldigvis giver retningslinjerne for ferietid os mulighed for at lægge grupper sammen, så grupperne ikke
bliver så små, at de ikke har nogle at lege med. Derudover fortsætter vi med at være ude så meget som
muligt, så vi håber på en god sommer med tilpas sol og varme og gerne lidt regn indimellem.
Tak for den korte, men oplevelsesrige tid, jeg har haft som distriktsleder ved Thorsager Skole og Børnehus.
Det har været lærerigt og jeg har virkelig fået øjnene op for de kvaliteter, der er på jeres institution og som
vil være med til at bevare den i mange år fremover.
Rigtig god sommer
Venlig hilsen
Ole Bønke
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