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Den kolde tid i Thorsager Skole og Børnehus 
Vi går vinteren og den kolde tid i møde, og nu er det spændende, om vi får en rigtig vinter med masser af 
sne og kulde. 
Anbefalingerne for SFO og Dagtilbud er stadig, at vi skal være mest muligt ude, men vi har sørget for, at alle 
børn kan være indenfor, hvis vejret bliver rigtig træls. 
I børnehaven har mellem gruppen området med bil rum, stillerum og dukkekrog. Yngste gruppe har adgang 

til børnehavens fællesrum, værksted/soverum og motorikrummet. Ældste gruppe har et tidligere undervis-
ningslokale, ved siden af garderoben. Der er også skabt plads til at spise indenfor i børnehaven nu, da vi 
ikke kan bruge spisepladsen foran køkkenet. 
Vuggestuen har de 3 lokaler, de plejer at have, og med et lille fald i børnetallet er der masser af plads. 
I SFO kan vi ved dårligt vejr bruge deres egne klasselokaler bortset fra 3. kl., som vil bruge lego rummet (så 
er de tættere på resten af SFO’en). Klasserne kan også på skift bruge fællesrummet, og vi har adgang til hal-
len 2 gange om ugen, hvor børnene går op klassevis.  
Udenfor er vi stadig delt op i områder; SFO skifter mellem deres forskellige områder uden for hegnet. For 
afvekslingens skyld har vi har flyttet mooncars op til hallen, så SFO nu også har mulighed for at lege med 
dem. 
Børnehaven og vuggestuen har stadig de samme faste områder og vuggestuen har sin legeplads som altid. 
Ældste gruppe har fået indrettet det bagerste skur med flis på gulvet og bænke, og snart er der også lys. I 
skuret kan de både spise og lave andre stillesiddende ting. Mellemgruppen har opstillet en lavu med flis på 
gulvet, hvor de alle kan spise inde. Yngste spiser overvejende inde nu. 
Da vi fortsat vil følge anbefalingerne og være mest muligt ude, er det vigtigt, at jeres børn har godt udetøj 
med, og deres garderober er up to date med skiftetøj. 
 
Bestyrelse 
Som følge af de nye restriktioner i forhold til COVID-19 har bestyrelsen denne måned afholdt virtuelt møde. 
Det er svært, fordi vi jo ikke kan følge den non-verbale kommunikation. De fleste er ret øvede i at begå sig 
online, dog driller internetdækningen indimellem. Bestyrelsens årsberetning er ved at være på plads og vil 
blive lagt ud på AULA. Bestyrelsen har indledt dialogen om et nyt kommunikationsprincip, og har i den for-
bindelse nedsat en arbejdsgruppe. Læs evt. bestyrelsens referater på skolens hjemmeside. 
 
Juleklippedag d. 27/11 2020 
Klippedagen i år bliver desværre uden forældre. Men vi vil stadig klippe julepynt og pynte op den sidste fre-
dag i november.  
 
Nye 0. klasser 
Selvom skoleåret kun lige er skudt i gang, glæder vi os til at byde velkommen til de nye 0. klasser – eller i 
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første omgang deres forældre. I vil inden længe modtage en invitation til infomøde, så sæt X i kalenderen 
den 26. november. 
 
6. klasse skal i udskoling 
I løbet af januar 2021 skal 6. klasses eleverne og deres forældre tage stilling til, hvor de skal gå i skole fra 7. 
klasse. I den forbindelse arrangerer Rønde skole et virtuelt info-møde for 6. klasses forældre sidst i novem-
ber eller først i december 2020. I vil få nærmere info om tidspunktet. I vil derefter også modtage et brev, 
hvor I skal angive hvilken skole, vi skal udskrive jeres barn til. 
 
Det sker i november: 
Onsdag den 25. november: 1a på tur til Kattegatcentret 
Torsdag den 26. november: Informationsmøde for forældre til kommende 0a 
Fredag den 27. november: Klippedag 
 
 
 
 

         
                       Hygge på motionsdagen              Fordybelse i pausen 
 

 
Alternativ lejrtur  
Vores 6a skulle have været på lejrtur til Sønderborg i foråret. Denne blev aflyst og flyttet til uge 43, hvor vi 
endnu en gang valgte at aflyse. For ikke helt at snyde børnene arrangerede Jonas og Cecilie i alt hast en al-
ternativ “lejrskole” fra tirsdag-fredag, hvor eleverne sov hjemme. Her er hvad børnene oplevede: 
 

Tirsdag var vi ude i Kattegatcentret, og lærte en masse om hajer. Vi alle fik også lov til at fodre nogle hajer. 
Bagefter det skulle vi lave et løb, hvor vi skulle finde ud af hvor mange af de forskellige hajer, der var i Kat-
tegatcentret, og noget andet.  
Onsdag var vi på jernbanemuseet i Ryomgård og vi cyklede hele vejen derud, cirka 16 km. 



Side 3 

 

Der var 3 forskellige tog: et damplokomotiv, et el-tog og et dieselmotortog. Man måtte klatre på togene, 
men hvis du faldt ned, var det din egen skyld. Man kunne dreje på skinnerne udenfor på en rund platform 
der vejede flere tons.  
Torsdag var vi i Ebeltoft og vi var på fregatten Jylland og glasmuseet. Der var ca. 40 kanoner og mange men-
nesker ombord på fregatten Jylland. I glasmuseet var der skulpturer, der var lavet af glas. Der var også et 
rum med spejle i bund og top med mønstre i siderne. Du kunne også gå udenfor, hvor der var et glashus 
med folk, der lavede glasnisser. 
Fredag var vi ude ved en teltplads i skoven ved Kalø Slotsruin, hvor vi lavede bål og ristede skumfiduser. Om 
aftenen var vi på natløb.  
 
Her fra kontoret fornemmede vi en flok glade elever og 2 lærere, som nød den alternative uge.  
 
Med venlig hilsen 
Helle, Claus og Birgitte 
 
 


