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Kære forældre ved Thorsager skole og Børnehus  
 
Covid-19 
Der er i skrivende stund ikke tegn på smitte med Covid-19 hos børn, voksne og personale i vores distrikt. 
Derfor er der lempet lidt på reglerne for, hvornår man må komme i vuggestue, børnehave, SFO og skole; 
Man må selvfølgelig ikke møde ind, hvis man har symptomer på sygdom! Men hvis man været syg eller haft 
symptomer og man derfor har været hjemme, må man møde ind, når man er symptomfri.  
Alle andre regler, blandt andet afstand, afspritning mv. er gældende og uændrede. 
 
Bestyrelsen har konstitueret sig 
Bestyrelsen har den 26. august afholdt sit første bestyrelsesmøde i dette skoleår. Første punkt på dagsor-
denen var velkommen til nye medlemmer og konstituering. 
De to nye medlemmer, der blev valgt ind inden sommerferien, er Cathrine Nørmark Christensen og Ken-

neth Sletten Christensen – velkommen til jer. Tove Balling Zacher Sørensen blev formand 

og Katrine Vind blev næstformand – Tak til jer. 
Referat fra bestyrelsesmødet kan læses på Thorsager skole og Børnehus’ hjemmeside. 
 
Alle børn cykler – hjælp dit barn til at blive sikker i trafikken 
Vi deltager traditionen tro i ”Alle Børn Cykler” fra den 7. til den 18. september. Som skole vil vi gerne være 
med til at motivere børnene til at blive aktive cyklister og understøtte den frihed og selvstændighed det 
giver at cykle i skole. 
Samtidig vil vi opfordre til at cyklerne bliver set efter og at lys og reflekser er i orden inden den mørke sæ-
son starter. Tag gerne cykelruten med børnene en dag og hjælp dem med at stoppe helt op og kigge sig for 
de rigtige steder.  
 
Teater 
Syddjurs Egnsteater tilbyder i år 4 forestillinger, som er målrettet vores børn og vi forsøger, at give så man-
ge som muligt chancen for at opleve teater. Første forestilling er en sød forestilling for de mindste ”At Være 
for Lille”, som Egnsteatret viser i vores multirum for de ældste vuggestuebørn og Yngste gruppe. Før jul vil 
der komme en juleforestilling i hallen for Mellem gruppen og op. Her vil Covid-19 være den afgørende fak-
tor for, om at alle får chancen.  
 
Personalenyt 
Lene Christensen er midlertidig ansat som vikar for Maria Ragnhof Fisker, som er sygemeldt. 
Maria Grønfeldt Dall-Hansen er ansat 30 timer om ugen i børnehaven året ud.  
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Hilse på Birgitte – ny distriktsleder 
Jeg har været leder for skole og børnehus i en måned nu, og jeg kender efterhånden mange af jeres børn. 
Det er desværre svært at få hilst ordentligt på jer forældre. Jeg er af den grund blevet opfordret til at lave 

en videopræsentation af mig selv. Jeg synes, det er en god ide, og det vil jeg gerne gøre      . Så inden for 
nærmeste fremtid, vil jeg lægge en videopræsentation på Aula.  
 
Det sker i september 
1. september: Forældremøde 3a 
7.-18. september: Alle børn cykler 
16. september: Forældremøde 4a 
17. september: Forældremøde 5a 
21. september: Forældremøde i Mellem gruppen 
22. september: Forældremøde 0a 
22. september: Forældremøde 6a 
24. september: Forældremøde 1a 
24. september: 3a til Fjordcentret i Randers. 
30. september: Forældremøde i vuggestuen 
30. september: Syddjurs Egnsteater ”At være for lille” – 2 forestillinger: vuggestuen og Yngste gruppe 
 
Med venlig hilsen 
Helle, Claus og Birgitte 

 
 
 
 
 


