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Kære alle forældre i Thorsager skole og børnehus 

 

Fra bestyrelsen: 

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

2021. Ud over dialogen for forældre, vil Heine Iversen fra Ung Syddjurs og SSP holde et oplæg om 

IT-kulturen. Kom glad. 

 

Ny struktur i børnehaven 

Ny struktur i børnehaven er trådt i kraft den 1. oktober 2021. Yngste og mellemgruppe er slået 

sammen og delt i to grupper. Der vil selvfølgelig stadig være tæt samarbejde på tværs af grup-

perne.  

I vores børnehus hedder grupperne i vuggestuen: Blæksprutter og Søstjerner, de to nye grupper i 

børnehaven: Harer og Pindsvin og ældste gruppe i børnehaven er omdøbt til Ørne. 

 

Skolernes motionsdag 

Sidste dag inden efterårsferien fredag den 15. oktober 2021 er traditionen tro motionsdag for alle 

skoleelever. I år deltager Ørnene i børnehuset også. Vi skal have praktisk tøj på med plads til be-

vægelse. Vi har bedt om godt vejr, men tjek alligevel selv vejrudsigten. 

Forældre og skolens pensionister, der hjælper til, mødes i skolens personalerum kl. 07.50 til mor-

genbrød og briefing.  

Børnene starter i klasserne/grupperne kl. 8 og går ud til fælles morgensang kl. 8.35. Derefter går 

det løs på ruten med løb med poster for mellemtrinet og gåtur og forskellige aktiviteter for indsko-

lingen. 

Efter løb, gåtur og leg vender vi tilbage til skolen og spiser madpakker i klasserne kl. 12-12.30, 

hvorefter skoledagen er slut. Klubben og SFO åbner kl. 12.30. 
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Efterårsferie  

Efter motionsdagen er der efterårsferie for skoleelever. SFO og børnehus har åbent for tilmeldte 

børn. Skolen starter igen mandag d. 25. oktober. Rigtig god ferie til alle. 

 

Appwriter-agenter på Thorsager Skole 

Som et led i at lægge ordblindekurserne 

ud på skolerne i Syddjurs Kommune, har 

vi fået uddannet 6 appwriter-agenter fra 

vores 6. klasse. Appwriter er et læse-

/skriveværktøj, som understøtter særligt 

de ordblinde børn i læse-skriveproces-

sen.  

Agenterne er blevet eksperter og skal ud-

danne og hjælpe Thorsager skoles elever 

i brug af Appwriter. Vi er rigtig stolte af 

vores agenter. 

 

 

 

 

Mellemtrinnet til musikfestival 

LMS Festival er verdens største forum for professionelle skolekoncerter, og 40 orkestre og solister 

har sagt ja til at spille mere end 100 koncerter i et tætpakket musikprogram.  

Mellemtrinnet fra Thorsager skole var med i dag, hvor de hørte 3 koncerter i Musikhuset. Koncer-

terne var med Bjarke Falgren, Aros Guitar Duo og Strejf. 

 

Personale: 

Det har desværre ikke været muligt som planlagt at ansætte en pædagog til børnehaven den 1. ok-

tober 2021. Men vi har i uge 38 og 39 haft ansættelsessamtaler og lavet aftaler omkring de vakante 

stillinger. 

Pr. 1. november 2021 byder vi velkommen til: 

Bodil Aagaard Christiansen, pædagog i børnehaven – hos Harerne 

Louise Vinther Hansen, pædagog i børnehaven – hos Pindsvinene 

Anna Mette Thuesen Andersen, pæd. ass. i børnehaven – hos Harerne 

Ida Dissing, Pædagog i SFO og klassepædagog i 2. klasse 

  

Det sker i oktober 2021: 

5. oktober: Appwriter-agent kursus  

5. oktober: 4.-6. klasse til LMS-musikfestival i Musikhuset i Aarhus 

6. oktober: 4a til forfatterbesøg i Kolind+ 

7. oktober: Dialogmøde med bestyrelsen for alle forældre i Thorsager skole og børnehus 

11.-15. oktober: Temauge i skolen som sluttes af med motionsdag om fredagen. 

16-24. oktober: Efterårsferie 
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Hilsen fra 

Helle, Claus og Birgitte 

 

 

 
Strejf – et af de 3 musikalske indslag fra mellemtrinnets besøg i Musikhuset. 

 


