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Go’ jul til alle 
Kære alle. Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. Huset er lukket den 24. og 31. december og der er 
få børn, som skal passes de øvrige dage. Vi glæder os til at se jer alle igen mandag den 4. januar.  
 
Anderledes julemåned: 
Vi har lagt hovederne i blød for at bibeholde så meget som 
muligt af vores hyggelige juletraditioner, selvom vi er opdelte. 
I skolen holdt vi klippedag uden forældre. Den 14. december 
går Ældste gruppe og 3. klasse Lucia udenfor for de andre 
børn. I år bliver Lucia desværre uden forældre.  
Hele institutionen kommer i kirke af flere omgange i løbet af 
december. Børnehuset går i kirke i to hold tirsdag den 15. de-
cember og spiser risengrød efterfølgende. Skoleeleverne går i 
kirke i tre hold fredag den 18. december. Resten af dagen, sid-
ste dag inden juleferien, foregår klassevis bl.a. med æbleski-
ver – dog mødes skolebørnene til ”fælles på afstand” støvle-
dans og ”god jul” før de går hjem. Herfra skal lyde en stor tak 
til Thorsager Kirke og Jørgen Gleerup, fordi han giver alle mu-
lighed for at komme i kirke og bibeholde en af skolens traditi-
oner på trods af Covid-19 restriktioner.  
 
 
 
 
Bestyrelsen: 
Bestyrelsen har holdt møde den 30. november 2020. Her har vi brugt en del tid på at få talt om næste års 
budget, og vi har fået lavet en mindmap skitse til princip for kommunikation. Vi har også talt om nogle 
overordnede linjer i indretning af børnehuset. 
 
Affaldssortering: 
Thorsager Skole er blevet udvalgt til at være en af de første skoler i Syddjurs Kommune, hvor vi skal affalds-
sortere. Det betyder, at vi har fået en masse nye skraldespande i huset og vi skal øve os i at affaldssortere.  
I skolen er der hængt 4 affaldsspande op i alle klasseværelser: restaffald, papiraffald og blød og hård plast. 
Affaldssorteringen går i gang først i næste uge, hvor der vil blive talt om affald i klasserne.  
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Pædagogisk dag:  
Fredag den 4. december holder børnehusets faste personale en pædagogisk dag, hvor vi skal lægge sidste 
hånd på vores arbejde med læreplanstemaerne, som vil kunne ses på hjemmesiden i starten af det nye år.  
Vi vil i den anledning gerne rette en tak til alle jer tjenstvillige forældre, som har hjulpet os ved enten at 
lade jeres barn holde fri eller hente barnet tidligere. 
Børnene, der kommer, skal dog ikke være uden kendte ansigter blandt personalet den dag. Maja, Maria og 
Emma får hjælp af vores to tilkaldevikarer Emma Bonde og Anna i børnehaven og de har alle 5 et godt 
kendskab til jeres børn. I vuggestuen kommer Sara og er sammen med de børn, der kommer der. 
De får selvfølgelig hjælp og støtte fra andre steder i huset, hvis det bliver nødvendigt. 
 
Juleforestilling fra Syddjurs Egnsteater:  
 

Vi er så heldige, at vi får besøg af Syddjurs Egnsteater fredag den 4. 
december. De viser forestillingen ”Jul i den gamle mølle” 2 gange i 
hallen.  
Stykkets handling:  

Møllemester Møller har slået hovedet og mistet hukommelsen. 
Han bærer samtidig nøglen til julestemningen og ved, hvordan 
man slipper den løs. Nu løber han forvirret rundt og prøver at 
komme i tanke om ”den dér ting”, han skal i december. 

På loftet sidder nisserne. De husker alt for godt hvor galt det gik i 
1881, da julestemningen ikke blev spredt. Derfor gør de alt for at 
lede Møller og familien i den rigtige retning. Men når de det i tide? 

 
 
 
 
 

 
Personalenyt: 
I børnehuset er vores pædagogmedhjælpere Maja Grønfeldt Dall-Hansen, Maria Grønfeldt Dall-Hansen og 
Emma Breinholdt Pedersen forlænget til 31. marts. 
Vi har pr. 1. januar ansat en ny skolepædagog Merete Præstholm. Merete kommer med 19 års erfaring som 
skolepædagog ved Ørum Skole og SFO. Merete skal være pædagog i 1. kl. og i SFO’en. 
Lene Christensen vil fra januar overgå til at arbejde i SFO 3 morgener og 5 eftermiddage om ugen, Lene er 
midlertidigt ansat til 31. juli. 
Vi skal med udgangen af december desværre sige farvel til Mads Bertram Mikkelsen, som har haft skiftende 
ansættelser her i SFO siden marts sidste år. 
 
Det sker i december: 
1. december: Ældste gruppe på besøg på det Grønne Museum 
4. december: Syddjurs Egnsteater – Jul i den gamle trædemølle for alle skoleelever 
4. december: Pædagogisk dag i børnehuset 
14. december: Luciaoptog i skole og børnehus 
15. december: Børnehuset i kirke 
18. december: Skolen i kirke og juleferie i skolen 
24. og 31. december: Lukkedage i Thorsager Skole og Børnehus 
 
 
De bedste julehilsner 
Helle, Claus og Birgitte 
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Tak til 3a for den smukke udsmykning ved kontoret 


