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Kære alle forældre i Thorsager skole og børnehus 

 

Fra bestyrelsen: 

Bestyrelsen har sidste skoleår arbejdet på et kommunikationsprincip for Thorsager skole og børnehus.  

Princippet er nu vedtaget og skal leve. Læs kommunikationsprincippet på vores hjemmeside. 

Mandag den 30. september 2021 diskuterede bestyrelsen direktionens oplæg til budget 2022.  

Bestyrelsen besluttede sig for at skrive et høringssvar, som vil blive afsendt inden budgetoplægget kommer 

i førstebehandling i kommunens økonomiudvalg den 15. oktober 2021. 

Bestyrelsen inviterer til dialogmøde for alle forældre i Thorsager Skole og Børnehus den 7. oktober 2021. 

Sæt kryds i kalenderen denne dato. Der vil komme mere information herom senere.  

 

Ny struktur i børnehaven 

Vi har i mange år arbejdet i årgangsgrupper og med åben plan, hvilket betyder, at børnene i store dele af 

dagen har leget, hvor de ville, både når de var ude og inde. De har i mindre udstrækning været i grupperne, 

bortset fra samling og ture/udflugter. 

Nogle af de erfaringer vi har gjort os under Covid-19 er, at vi har oplevet, at det har været af stor betydning 

for børnenes trivsel og udvikling at være i mindre sammenhænge. Så det vil vi gerne fortsætte med at gøre, 

men det vil kræve lidt tilpasning. 

Årgangsgrupperne passer ikke så godt ind i tanken om, at vi gerne vil arbejde mere stuevis, fordi grupperne 

kan være uens i størrelser, og fordi at yngste og nye yngste starter som små grupper med få personaler.  

Vi skal fremadrettet have 3 grupper i børnehaven; 2 basisgrupper og en ældste gruppe. Ældste gruppe bli-

ver dannet hvert år i august og består af den ældste årgang i børnehaven. 

De 2 basisgrupper kommer begge til at bestå af de 2 yngste årgange. 

Fordelene ved denne model er, at det giver mere stabilitet, de 2 basisgrupper har ens størrelser og gør det 

lettere at lave en fornuftig personalefordeling. 

Vi har heller ikke længere en 4. gruppe (nye yngste) dele af året, hvor det har været svært at omplacere 

personalet. Derved vil børnene også opleve færre skift af voksne.  

En anden fordel er, at indkøringen fremadrettet vil være fordelt på 2 grupper. 
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Læsecenterkursus på Thorsager Skole 

Syddjurs Kommune har hidtil sendt ordblinde elever i 6. klasse på læsekursus i Ebeltoft. I dette skoleår hol-

des kurserne lokalt på skolerne med lærere fra læsecentret. Vi får i første omgang besøg i uge 36 og 37. 

Fordelen ved denne ordning er, at vi kan få væsentligt flere elever på kursus og nu både fra 5. og 6. årgang. 

Dette har også været en af årsagerne til, at både 5. og 6. klasse fra dette skoleår har fået Chromebooks i 

forbindelse med udskiftning af gamle iPads.  

 

Fra SSP Syddjurs  

Tramadol (Går under navne som Doller/Doler/Englænder/Hollænder) er angst og smertedæmpende medi-

cin, som florerer blandt unge børn helt ned i 7. klasse.  Det er ikke set i 6. klasse endnu, men vi skal være 

opmærksomme. I USA har det skabt epidemier i flere byer.  

Flere helt unge primært drenge, gode børn, der passer skole og fritidsjob, spiller basket, fodbold og hænger 

ud i Rønde, påvirker hinanden negativt – De er provokerende og truende og nogle stjæler. Blot til info, for 

at I kan være nysgerrige på jeres børns færden. 

 

Brandøvelse 

Vi holder brandøvelse 15. september. Øvelsen er varslet, og skal tjene det formål at alle ved, hvad de skal 

gøre, hvis de hører brandalarmen. Senere på skoleåret laver vi endnu en øvelse uden at informere først.  

 

Personale: 

Marie Rugaard, som vi ansatte pr. 1. august 2021 i SFO og som klassepædagog i 2. klasse har fået tilbudt sit 

drømmejob i en institution på Mols. Marie havde sidste dag hos os den 31. august. Stillingen er slået op, og 

vi håber at kunne ansætte en pædagog i stillingen 1. oktober eller 1. november. Indtil da varetager Line 

Grüner, som er kendt vikar i huset, Maries opgaver i skolen og Mikkel Kofod er ansat som pædagogmed-

hjælper i SFO’en.  

Anne-Dorthe Mogensen, som har været ansat i børnehuset i mange år, har valgt at forlade os. Anne-Dorthe 

har sidste arbejdsdag i mellemgruppen den 30. september. Anne-Dorthes stilling er ligeledes slået op, og 

også her håber vi at kunne besætte stillingen 1. oktober eller 1. november. Udover disse to stillinger har vi 

genopslået en pædagogstilling i børnehuset.  

Pædagog Pernille Pedersen er ansat i børnehaven.  

Pædagogisk assistent Nikolaj Pedersen er ansat i børnehaven. 

Pædagogmedhjælper Caroline Basse er ansat i vuggestuen.  

  

Det sker i september 2021: 

6.-10. september: Naturens uge i børnehuset 

6.-19. september: Alle klasser i Thorsager Skole deltager i ”Alle børn cykler” 

7. september: Trivselsdag i Thorsager Skole og Børnehus 

7. september: Ældste gruppe til fodboldturnering i Rønde 

8. september: Fyraftensmøde for forældre i børnehuset om ny struktur 

15. september: Brandøvelse for hele huset 

 

Hilsen fra 

Helle, Claus og Birgitte 

 

 


