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Kære forældre i Thorsager skole og Børnehus 
 
Høringssvar 
Der er den 27. september indgået budgetforlig i Syddjurs kommune for budget 2021.   
På skole og dagtilbudsområdet er der få justeringer i forhold til oplægget. Det blev vedtaget at 
overgangsalderen fra vuggestue til børnehave bliver ændret fra 2,9 år til 3 år over de næste 3 år. På 
skoleområdet tilføres der ekstra 2,25 mio. i 2021 og 5,4 mio. kr. om året fra 2022, som vil komme 
både små og store skoler til gode.  
Vores bestyrelse har i forlængelse af budgetoplægget udarbejdet et høringssvar, som i sidste uge 
blev sendt til Syddjurs kommune. Personalet i skole og børnehus er gennem MED-udvalget med-
underskrivere af høringssvaret, som kan læses på Syddjurs Kommunes hjemmeside. 
Budgettet forventes vedtaget i byrådet d. 7. oktober 2020. 
 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen har holdt sit andet møde i dette skoleår, og de har de seneste uger deltaget på foræl-
dremøder i både skole og børnehus, hvor de har holdt forskellige oplæg, som relaterer til jeres 
børns aldersgruppe. Derudover er bestyrelsen også involveret i politikernes dialogmøder med 
borgerne. Tove Zacher Sørensen – formand for bestyrelsen har således sammen med Claus været 
til dialogmøde på daginstitutionsområdet og her talt om erfaringer med Covid-19, bæredygtighed 
i dagplejen og budget 2021. Den 10. november 2020 skal Tove og Birgitte afsted til dialogmøde på 
skoleområdet. På grund af Covid-19 situationen er det kun bestyrelsesformand og leder, der kan 
deltage i dialogmøderne. 
 
Praktikanter i skole og børnehus 
Vi er så heldige at få praktikanter igen i år. I børnehuset får vi en 1 pædagogstuderende i 2. praktik 
et halvt år fra 1. december.  
I skolen får vi 1., 2. og 4. års studerende i de kommende måneder. I uge 43 kommer de 4 1. årsstu-
derende på besøg en enkelt uge. De skal have 4. klasse, som deres basisklasse. I uge 44 starter Ja-
kob (4. års studerende) op i 5. klasse i 6 uger. Han har allerede været med til forældremøde i 5. 
klasse.   
Vi glæder os rigtig meget til at få praktikanter i huset og da det er meningen, at deres hverdag skal 
ligne en normal hverdag for en lærer, vil de, hvor det er muligt, indgå i alle de opgaver, som en 
lærer har.  
 
Motionsdag 
Den 9. oktober har vi traditionen tro motionsdag i skolen. Vi starter i klasserne og mødes kl. 8.30 til 
fælles opvarmning på sportspladsen og derefter afvikler klasserne individuelle sports- og bevæ-
gelsesaktiviteter.  

Thorsager Skole 
og Børnehus 

 
MÅNEDSNYT                                                                                           OKTOBER 2020   

https://www.syddjurs.dk/hoeringer/budget-2021-i-hoering


Side 2 

 

 
Motionsdagen slutter kl. 12, hvorefter 0. -3. klasse går i SFO og 4 klasse går i klubben. 5. og 6. klas-
se kan også gå i klubben, hvis de er tilmeldt. 
  
Lejrtur i 6. klasse 
På grund af Corona er det besluttet at aflyse den planlagte tur til Sønderborg for 6a. I stedet forsø-
ger vi at lave nogle hyggelige og lærerige alternative dage på Djursland. Der er bl.a. planlagt ture 
til Kattegatcentret og Fregatten Jylland og Glasmuseet i Ebeltoft.  
 
Det sker i oktober: 
6. oktober: Forældremøde i Ældste gruppe 
8. oktober: Forældremøde i Yngste gruppe 
8. oktober: 3a på fisketur ved Fjordcentret 
9. oktober: Motionsdag 
10.-18. oktober: Efterårsferie 
 
Med venlig hilsen og god efterårsferie til alle 
Helle, Claus og Birgitte 

 
 

 


