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Frugtordning ophører 
Bestyrelsen har besluttet, at frugtordningen ophører. Vi har stort set brugt det tildelte beløb til ordningen 
og vi må konstatere, at en meget stor del af frugten ender på legepladsen eller i skraldespandene og ikke i 
børnenes maver. 
Det betyder, at børnene igen selv skal medbringe en lille madpakke til 10-pausen. Madpakken skal ligge i 
skoletasken og være nem at pakke ud, inden den tages med ud i frikvarteret. Vær også opmærksom på, at 
der er mange hvepse i disse uger, og at det lige nu kan være en god ide ikke at sende frugt med børnene. 
 
Ny struktur på skoledagen 
Vi har nu været i gang med den nye skoledag i nogle uger. Det kan synes som en mindre ændring, men i en 
kompleks hverdag, hvor mange elementer og behov skal spille sammen, vil der helt naturligt opstå en ræk-
ke ”uforudsete” følgevirkninger, når man indfører noget nyt. Indtil videre er vi ikke stødt på udfordringer, 
som der ikke kunne findes løsninger på og det overordnede indtryk er, at det går godt. 
 
Morgensamling: 
Børnene møder ind om morgenen og er klar til morgensamling kl. 8.00. Vores bekymring for, om flere for-
ældre/elever ville se morgensamlingen som en “buffer”, og dermed komme for sent, har vist sig at være 
stort set ubegrundet. Det er dejligt at mærke, at der respekt omkring den betydning, en fælles start på da-
gen har, og dejligt at se, at de forældre, som vælger at være med, deltager aktivt i morgensangen. 
 
Tilsyn: 
Tilsynet i 10-pausen varetages nu af et team af lærere, som har en ugentlig dag. Det giver mere sammen-
hæng for børnene og mindre stress for lærerne. I 12-pausen har pædagogerne overtaget tilsynet. Det har 
også givet mere ro og tid for både børn og voksne og en rolig, sammenhængende spisepause for både sko-
lepædagoger og lærere. 
 
Studiebånd: 
Klasserne er også kommet godt i gang med det udvidede studiebånd efter frikvarteret. Alle lærere er sam-
men med børnene, og det betyder, at der er bedre mulighed for at støtte enkelte elever eller mindre hold 
af elever med deres individuelle mål. Indtil videre arbejder vi primært med at lære børnene arbejdsformen, 
men efterhånden vil eventuelle behov for særligt tilrettelagte forløb for nogle af eleverne blive afdækket og 
sat i værk i studiebåndet. 
  
Kortere skoledage i indskolingen: 
Både børn og voksne trives med den længere åbningstid i SFO. Brødordningen er fastholdt og ligger stadig 
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kl. ca. 14, også mandag og fredag, hvor børnene har tidligere fri. De ændrede mødetider får også betydning, 
når vi har særlige dage, men det vil vi beskrive efterhånden, som de dukker op. 
Lillekor kommer til at ligge mandage fra kl. 13:15 og forventes at starte op i begyndelse af november. 
 
Længere skoledag på mellemtrinnet 
4.-6. kl. har lang skoledag om onsdagen. Ringetiderne siger pause fra 14-14:15 og undervisning indtil kl. 15. 
5.-6. klasse har et idrætsmodul.. 4. klasse har dansk/bibliotek, og de vil også gerne holde en kortere pause 
og dermed holde fri lidt tidligere. 
Vi har lavet en aftale med klubben om, at børnene gerne må komme derop ca. 14.50. 
 
Trafik 
Der er hen over sommerferien sket nogle ting, som betyder bedre trafiksikkerhed for en del af vores skole-
børn. Fodgængerovergangen ved rundkørslen på Ryomvej er malet op, den var efterhånden helt slidt af, 
men nu kan ingen være i tvivl om, at den er der. 
Der er udstedt forbud mod gennemkørsel for lastbiler på Stationsvej/Pindstrupvej. Det har betydet væsent-
lig færre lastbiler på strækningen og gjort det mere trygt at færdes der for både fodgængere, cyklister og 
biler. 
I forbindelse med skolestart havde vi, som mange andre skoler landet over, trafikkontrol ved skolen. Det 
var dejligt at høre, at vores forældre kørte pænt. Bestyrelsen blev i den forbindelse opfordret til at prøve at 
gøre noget ved oversigtsforholdene, når man skal køre ud fra den runde parkeringsplads. Det er vi i dialog 
med kommunen om og venter spændt på et forslag til en løsning. 
Og så glæder vi os sammen med resten af Thorsager over, at letbanen endelig stopper i Thorsager. Det er 
dejligt at se de mange cykler og biler, som holder på parkeringspladsen, det tyder på, at den bliver brugt. Vi 
er naturligvis spændte på, hvilken betydning det får for tilflytning til vores by. 
 
Alle børn cykler 
Thorsager Skole deltager igen i år i kampagnen ”Alle børn cykler” i perioden 2.-15. september, da vi tror, at 
vi får mere selvstændige og morgenfriske børn, som er parate til læring, når de cykler i skole. Samtidig ned-
sætter det også mængden af trafik. 
Vi vil også i år gøre det til en fælles sag for hele skolen. Vi udlodder derfor en præmie til den klasse, der kan 
cykle flest dage. ”Alle børn cykler” plejer at betyde, at mange børn finder cyklen frem. Vi håber, I bakker op 
og børnene fortsætter med at cykle efter kampagnens afslutning.  
 
Aula 
Aula tages i brug efter efterårsferien. Langt de fleste hjem har fået oprettet Unilogin, hermed en kraftig 
opfordring til de sidste om at få det på plads. Vi vil følge op på det inden uge 43, så vi er sikre på, at alle er 
med, når Aula går i luften. 
Der vil blive udleveret foldere om, hvordan man kommer i gang med Aula til forældrene i forbindelse med 
forældremøderne, ligesom der vil blive lagt vejledninger på skolens hjemmeside, som også vil være ny fra 
uge 43. 
 
Bestyrelse og forældremøder 
Bestyrelsen har i forlængelse af vedtagelsen af en ny anti mobbestrategi for Thorsager Skole og Børnehus, 
besluttet, at gøre arbejdet med forældrenes betydning for det forebyggende arbejde til deres indsatsområ-
de. Det vil derfor være et fast indslag på forældremøderne fra vuggestue til 6. klasse og det er bestyrelsen, 
som står for punktet. 
Forebyggelse af mobning er en fælles opgave. Mobning rammer ikke kun det barn, der bliver mobbet eller 
det barn, som mobber, men har betydning for alle børnenes trivsel og læring. Forskningen viser nemlig en 
tydelig sammenhæng mellem trivslen i gruppen/klassen og forekomsten af mobning.  Forældre spiller en 
særdeles vigtig rolle i at forebygge mobning i de fællesskaber, som deres barn indgår i, og derfor inddrager 
vi alle børn og forældre i både det forebyggende og det op følgende arbejde. 
Sæt også kryds i kalenderen torsdag d. 24. oktober kl. 19-21:30, hvor bestyrelsen igen inviterer forældre til 
dialog om forældresamarbejdet i Thorsager Skole og Børnehus. 
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Personale 
Heidi Spang Jensen, pædagogmedhjælper i vuggestuen, er kommet ind på pædagogstudiet og stopper 31. 
august. Sara Warming er midlertidigt blevet ansat i en 37 timers stilling hos Søstjernerne og som afløser for 
Sara har vi midlertidigt ansat Irene Skovhus Christensen. 
 
Det sker i september: 
Tirsdag den 3. september kl. 17.15-17.50: Puk Betjent besøger 0a’s forældre og fortæller om det digitale liv 
og der udleveres iPads. 
Tirsdag den 10. september: Forældremøde 0a 
Torsdag den 12. september: Børnenes trafikskole på besøg i 0.-3. klasse.  
Torsdag den 12. september: Forældremøde i 2a 
Fredag den 13. september: Trivselsdag for alle i Thorsager Skole og Børnehus. 
Onsdag den 18. september: Forældremøde 4a 
Fredag den 20. september: Ældste, 0a og 1a i teatret og se ”Den grimme ælling”. 
Onsdag den 25. september: Børnehuset til sangens dag i kirken. 
Onsdag den 26. september: 5a og 6a i Syddjurs Egnsteater og se ”Vølvens dom”. 
Fredag den 27. september: Bedsteforældredag i børnehuset. 
 
Med venlig hilsen  
Helle, Claus og Lisbeth 
 
 

 Udematematik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vores nye elevråd  


