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Kære alle forældre i Thorsager skole og børnehus 

 

Velkommen tilbage fra sommerferie 

Skolebørnenes sommerferie synger på sidste vers, og hverdagen starter igen på mandag den 9. august 

2021.  Vi håber, I alle haft en rigtig god sommerferie      . 

Alle børn skal møde kl. 8.00 på mandag, og vi starter med en fællesamling i fællesrummet.  

Efter fællessamling går børnene i egne klasser, hvor de er sammen med klasselærerne.  

Der er normalt skema efter 12-pausen. 

0. klasse har sine forældre med, og efter fællessamlingen kan I følge med jeres børn hen i 0. klasse. 

Kl. 8.45 er der voksen-tid med kaffe spørgsmål og snak for 0. klasses forældre i musiklokalet.  

Her vil Claus – SFO-leder og Birgitte – skoleleder også være til stede 

0. klasse har resten af dagen sammen med Justin Claydon-Smith og indmeldte børn kan gå i SFO kl. 13.15. 

 

Kys og farvel-zonen 

Anbefalingerne i forhold til Corona peger stadig i retning af, at der ved aflevering skal holdes afstand og at 

man ikke bør forsamles indenfor. Blandt andet derfor holder vi fast ved ”kys- og farvelzonen” udenfor for 

alle skolebørnene.  

Mange unge og voksne er vaccinerede eller i gang hermed. Alligevel håber vi på, at I vil følge de kommunale 

retningslinjer og lade jeres børn teste inden skolestart. 

 

For børnehusets vedkommende tager vi igen den ”gamle” indgang i brug, så I forældre kan komme ind ad 

hovedindgangen (skydedørene) indtil børnehavens og vuggestuens garderobe. Vi skal stadig holde høj hygi-

ejne, og der vil findes håndsprit lige inden for skydedørene og i garderoberne, som I bedes benytte jer af. I 

skal fortsat aflevere jeres børnehavebarn i døren fra garderoben, i vuggestuen fortsætter vi også med at 

afleveringen foregår i døren ind til stuen. 

Udenfor fortsætter vi indtil videre med at være opdelt, ikke på grund af Covid-19 men på grund af de gode 

erfaringer vi har fået med at lege i mindre grupper. 
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Morgensang 

Inden sommerferien startede vi så småt op på vores traditionelle morgensamling. Morgensang og fælles 

godmorgen er medvirkende til at styrke fællesskabsfølelsen, omsorgen og interessen for hinanden, og vi 

glæder os til at komme ind i vanen igen. Til en start bliver det uden jer forældre, da vi ikke må forsamles 

helt på kryds og tværs endnu. 

 

Fotografering 

Tirsdag den 24. august får vi besøg af Gauss Foto i Børnehuset. Vi håber på at kunne uddele fototilmeldin-

ger i næste uge.  

 

Det sker i august 2021: 

Mandag d. 9. august: første skoledag – normalt skema fra kl. 12.00 

Tirsdag d. 24. august: fotografering i børnehuset 

 

Personale: 

Jubilæer: Britt Ljungmann havde 25. års jubilæum 1. august og Hanne Bloch har 25. års jubilæum 1. sep-

tember. Stort til lykke til jer begge.  

Anne Myrhøj Møller er ansat i skolen pr. 1. august 2021. Anne har i flere år været lærer på Fårvang skole  

Som nævnt inden ferien har vi også ansat Anders Leth Nielsen i skolen pr. 1. august 2021. 

Marie Rugaard er ansat i SFO pr. 1. august 2021. Marie er nyuddannet pædagog, men har en del SFO-erfa-

ring. 

Pædagog Tobias Nyhagen er ansat i SFO pr. 1. august 2021. Tobias har arbejdet i tre år i dagtilbud i Norge.  

Isabella Juul Bilde er ansat i vuggestuen pr. 1. august 2021. Isabella er pædagogisk assistent, og har tidligere 

været midlertidig ansat hos os. 

Pædagogmedhjælper Lene Christensen er fastansat i SFO’en.  

Lærke Graverholt Sørensen og Maria Grønfeldt Dall-Hansen er blevet fastansat som pædagogmedhjælpere 

i Børnehuset. 

 

Hilsen fra 

Helle, Claus og Birgitte 

 

 

 


