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Budget 2020 
Budgetkataloget 2020 med direktionens oplæg til et budget i balance blev offentliggjort for medarbejdere, 
bestyrelser og andre høringsparter 27. september. Budgetkataloget kan ses på Syddjurs Kommunes hjem-
meside.  
På skole- og dagtilbudsområdet indeholder budgetkataloget forslag om en væsentlig reduktion i beløbet pr 
elev, kombineret med en ændring i tildelingsmodellen mellem skoler. Begge dele vil have mærkbare konse-
kvenser for Thorsager Skole. Et alternativ til denne løsning er skitseret i udvidelsesblokke, hvor der peges 
på lukning af Thorsager Skole og sammenlægning af overbygninger på 4 skoler. 
Der er i budgetkataloget forslag om at lægge klubben ind under SFO. Dertil kommer en række andre for-
slag. På dagtilbudsområdet peges på nedlæggelse af Specialpædagogisk Team og en mindre reduktion i 
tildelingen pr. barn.   
Alle oplæg, bilag og høringssvar vedr. budget 2020 kan ses på Syddjurs Kommunes hjemmeside. 
MED-udvalg og bestyrelse arbejder på høringssvar, som skal indsendes hurtigst muligt og senest inden 9. 
oktober, hvor byrådet har 1. behandling af budgettet. 
Syddjurs Kommune inviterer også alle borgere til debatmøde om Budget 2020 tirsdag d.1. oktober 16-21 i 
Kolind+, Bugtrupvej, Kolind. Der vil være gratis aftensmad. 
 
Aula i brug efter efterårsferien 

Aula tages i brug efter efterårsferien. Det betyder, at al kommunikation mellem skole/dagtilbud/forældre 
sker via Aula. I skolen vil sygemeldinger fremover skulle foregå via mail. Der vil blive oprettet en mailadres-
se for hver klasse, som skal benyttes, og som sikrer, at alle barnets lærere/pædagoger får besked. I vil mod-
tage en mail med adressen inden efterårsferien. I børnehuset skal man stadig bruge Tabulex.  
Vejledninger til, hvordan man kommer i gang med Aula kan ses på skolens hjemmeside. Der vil også ligge 
foldere på skolens kontor, hvor man også kan få hjælp, hvis det driller. 
 
Ny hjemmeside 
Skolens hjemmeside ændres efter efterårsferien.  Den nye hjemmeside hedder thorsager-skole.aula.dk. 
Den er ikke færdigudviklet, men vi arbejder på at få de sidste detaljer på plads. 
 
Nyt fra bestyrelsen 
Bestyrelsen er godt i gang med forældremøderne. Det har indtil videre været spændende og bestyrelsen 
føler sig godt taget imod af forældre og medarbejdere i klasserne.  Der er en oplevelse af, at arbejdet med 
den nye mobbeforståelse rykker. 
I denne uge har DR mobning som gennemgående tema. Her italesættes mobning også ud fra den forståel-
se, som vi arbejder på at implementere, og forældre og medarbejdere opfordres til at følge med her. 
Bestyrelsen ønsker at sætte kommunikation på dagsordenen. Det vil de også gerne involvere forældrene i, 
og det er derfor besluttet af udsætte det fælles forældremøde, så det vil kunne forberedes bedre.  
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Fælles forældremøde torsdag den 24. oktober 19.00-21.30 er derfor aflyst. 
 
Motionsdag 
Fredag d. 11. oktober har vi motionsdag på skolen. Det glæder vi os rigtig meget til. I år foregår dagen igen 
ude i Elev Skoven, hvor 0. - 3. klasse går/løber en rute med et stop med hyggelige og sjove aktiviteter. 4. - 6. 
klasse kombinerer løb og cykling i grupper. De skal også løse forskellige opgaver/udfordringer undervejs. 
Vi har brug for mange forældre og bedsteforældre til at hjælpe med at følges med børnene, stå post og i 
det hele taget være en del af dagen. Det plejer at være en skøn fælles oplevelse med højt humør. 
Så hvis du/I kan hjælpe os den 11. okt. i tidsrummet kl. 8.00 - 12.00, kan du stadig nå at skrive til Hanne 
Larsen via Forældreintra senest tirsdag den 1. oktober. 
Alle børnene har fri kl. 12. SFO er åben for alle børn indtil kl. 14 og for tilmeldte børn indtil kl. 16. Klubben 
har åbent fra kl. 12. 
 
Fravær 
Den 1. august i år trådte en ny lovændring i Serviceloven i kraft. Lovændringen betyder, at børn ikke må 
have mere end 15 % ulovlige fravær fra skolen pr. kvartal. Når et barn overstiger de 15 % i ulovligt fravær, 
skal skolen underrette kommunens socialforvaltning. Socialforvaltningen skal herefter vurdere og beslutte, 
om familien skal trækkes i deres børne- og ungeydelse (også kendt som børnepenge). 
Har et barn et kvartalsvist ulovligt fravær på over 15 % kan det altså betyde, at forældrene helt eller delvist 
må give afkald på børne- og ungeydelsen i det pågældende kvartal.  
Du kan læse mere om fravær og om, hvordan skolen skal håndtere elevfravær, i Syddjurs Kommunes hand-
levejledning ved bekymrende elevfravær og i Thorsager Skoles handleplan for fravær på skolens hjemme-
side. 
 
Lektier i Thorsager Skole og Børnehus    
Lærere og skolepædagoger har drøftet, hvordan vi arbejder med lektier i Thorsager Skole og Børnehus, og 
det har resulteret i nye, fælles retningslinjer, som kan ses på skolens hjemmeside.      
Når Aula tages i brug efter efterårsferien, skal elever og forældre kunne tilgå lektier via Aula-Min Uddannel-
se.      
 
Fælles UU 
Efter efterårsferien starter fælles UU for 0.-3. klasse op igen. I modulet over middag om tirsdagen vil bør-
nene blive tilbudt værksteder/aktiviteter i hold på tværs af årgange. 
 

Lokalerokade 
Af pædagogiske grunde har vi besluttet at fremskynde forårets lokalerokade. Efter efterårsferien flytter 5a 
ned i nr. 11 for enden af mellemgangen, 3a flytter op i Jættestuen og 1a flytter ind i nr. 1 ved siden af bør-
nehaveklassen. 
Nr. 5 vil fungere som ekstralokale for ældste gruppe, indtil det skal anvendes til tidlig SFO fra 1. april. 
 
Det sker i oktober: 
Tirsdag den 1. oktober: Forældremøder i yngste gruppe og vuggestuen 
Torsdag den 3. oktober: 4a forfatterbesøg på Rønde Bibliotek 
Fredag den 4. oktober: Fodboldturnering for ældste gruppe i Rønde 
Onsdag den 9. oktober: Forældremøde i 5a 
Torsdag den 10. oktober: 3a på tur til Århus 
Fredag den 11. oktober kl. 08.00-12.00: Motionsdag i skolen 
Lørdag den 12. - søndag den 20. oktober: Efterårsferie 
Tirsdag den 22. oktober: Forældremøde i ældste gruppe 
Onsdag den 23. oktober: Forældremøde i mellem gruppen 
 
Med venlig hilsen  
Helle, Claus og Lisbeth 
 


