Thorsager Skole
og Børnehus
________________________________________________________________________________

MÅNEDSNYT

NOVEMBER 2019

________________________________________________________________________________
Aula
Vi er kommet godt i gang med Aula, og det er vores indtryk, at forældrene har taget godt imod den nye
platform, men det gælder naturligvis for både forældre og medarbejdere, at vi skal lære at finde rundt og
føle os trygge. Der er også stadig ting, der ikke fungerer. Der kommer en opdatering i løbet af november.
Indtil videre er vi stødt på følgende, som har skabt lidt usikkerhed, og som vi med nedenstående vil forsøge
at skabe klarhed over:
Hvad skal jeg bruge klassens postkasse til og hvem læser den?
Hver klasse i skolen har en postkasse. Postkassen bruges kun til besked om elevers sygdom
og ekstraordinær ferie eller andet fravær (tandlæge o.l.) Den læses af alle medarbejdere i
teamet/gruppen.
Vælg beskeder i Aula og søg på ”Thorsager” i søgefeltet. Vælg den årgang, dit barn er født
(året efter, hvis dit barn har fået udsat skolestart).
Hvad er følsomt indhold i beskeder?
Al anden skriftlig kommunikation mellem institution og hjem skal ske via beskeder. Når du
opretter en besked, skal du markere, hvis den indeholder personfølsomme oplysninger, dvs.
oplysninger, som du ikke ønsker delt med andre. Det kan f.eks. være oplysninger om trivsel,
familiære forhold o.l. Når en besked er markeret som personfølsom, skal modtageren logge
på med Nemid.
Hvor kan jeg se mit barns lektier?
I overbliksbilledet finder du elevernes lektier under ”Opgaver” i højre side. Her vil besked om
ting, der skal medbringes til undervisningen også blive noteret. Kan du ikke umiddelbart se
”Opgaver”, scroller du ned på siden.
Hvor kan jeg se eventuelle ugeplaner?
De tidligere ugeplaner er omdøbt til ”Ugenoter”. De ligger ligeledes i højre side på overbliksbilledet. Kan du ikke umiddelbart se ”Ugenoter”, scroller du ned på siden.
Det er ikke alle klasser, der bruger ugenoter.
Tabulex i Aula
Tabulex ligger som et link i højre side i Aula. Når du benytter linket, forlader du Aula. Du skal
logge ind i Tabulex med Nemid eller den bruger, du selv har oprettet. Når du er færdig i Tabulex, kan du vende tilbage til Aula.
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I vuggestue og børnehave skal Tabulex bruges til at give besked om fridage/ferie, sygdom og
afhentningstidspunkt.
I SFO skal Tabulex bruges til at notere aftaler om, hvornår/hvordan barnet forlader SFO og
give besked om ferie.
Lisbeth Munksgaard 60 år

Mandag den 11. november fylder Lisbeth 60 år. Lisbeth har fri på
dagen, men har lovet at komme forbi til morgensang, så vi kan
synge fødselsdagssang.

Budget 2020
Der er indgået budgetforlig. For skole- og dagtilbudsområdet betyder det bl.a.:
Ingen ændringer i struktur (lukning af Thorsager skole og samling af overbygninger)
Den gældende tildelingsmodel bevares, med justeringer for 2021.
Økonomien til folkeskolen reduceres med 1500 kr. pr. elev fra august 2021.
Økonomien til folkeskolen reduceret med 4 mio. i 2020 og 2,2 mio. i 2021 som en generel besparelse.
Klubtilbud fortsætter uændret.
Distriktsskolen afholder den fulde udgift ved henvisning til specialskole (0,3 mio.).
De nuværende økonomiske rammer for dagtilbud fastholdes.
På folkeskoleområdet skal FI arbejde videre med den endelige udmøntning. Vi kan derfor endnu ikke sige,
hvad besparelserne kommer til at betyde i Thorsager Skole, men det er væsentligt mindre, end direktionen
lagde op til. Forligsteksten kan ses på Syddjurs Kommunes hjemmeside.
Motionsdag
Tak til de mange forældre og andre frivillige, som hjalp os med en dejlig motionsdag. Vi var heldige med
vejret, og der var godt humør over hele linjen.
Klippedag
Fredag d. 29. november tager vi hul på julen i Thorsager Skole og Børnehus med klippedagen.
Skolebørnene møder 08.00-12.00. Der er spisning og pause fra 11.20-12.00, hvorefter SFO åbner. Elever fra
0.-3. klasse, som ikke er tilmeldt SFO, er velkomne indtil kl. 12.30. Klubben åbner for 4.-6. klasse kl. 12.
Forældre og bedsteforældre er som sædvanligt meget velkomne. Der kommer nærmere besked ud senere.
Nyt fra bestyrelsen
Formand i bestyrelsen Anne Cathrine Viuff træder ud af bestyrelsen ved udgangen af november. Florence
Bedion (mor til Neyra, Sebastian og Joanna) træder derfor ind i bestyrelsen som valgt forældrerepræsentant pr. 1. december. Bestyrelsen har valgt at næstformand Thøger Terp bliver formand.
Der er valg til bestyrelsen i foråret 2020.
Stor tak til Anne Cathrine for hendes store indsats for skole og børnehus og det gode samarbejde.
Årsberetningen for skoleåret 2018-2019 er færdig og kan ses på skolens hjemmeside.
Bestyrelsen har revideret princip for forældresamarbejde/kommunikation, så det er opdateret mht. Aula.
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Det sker i november:
Mandag den 11. november: fødselsdagssang for Lisbeth i fællesrummet kl. 8.00
Onsdag den 13. november: 6a til introdag på Rønde Skole fra 08.00-12.00
Onsdag den 13. november: informationsmøde for forældre i 6a på Rønde Skole
Mandag den 21. november: Lille Kor starter op
Fredag den 29. november: klippedag
Med venlig hilsen
Helle, Claus og Lisbeth
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