Nyhedsbrev August 20
Kære forældre
Velkommen tilbage til hverdagen! Vi håber, at I har nydt sommeren. På skolen er vi klar til
at tage imod eleverne på mandag! Vi glæder os til at se jer igen.
Skolestarten er også præget af Corona, som vi fortæller jer mere om i dette nyhedsbrev.

På billederne kan I se, hvordan det foregår, når 6. kl får kursus i førstehjælp i maj måned.
Desuden fine billeder fra 0.kl, der har lavet foldebøger.

Første skoledag for eleverne er mandag, 10.08.20:
Eleverne møder på følgende måde:
0.kl: kl. 8.30 – 12.05 (derefter SFO)
1.-3.kl: kl. 8.05 – 12.05 (derefter SFO)
4.-9.kl: kl. 8.05 – 14.05
Vi møder som udgangspunkt til almindeligt skema.
Vi holder en kort samling kl. 9.00 i skolegården ved flagstangen, hvor alle forældre er
velkomne.
Ved denne lejlighed byder vi særligt velkommen til 0.kl og vores nye personaler.
Læs mere om status på hensyn og retningslinier i forhold til Covid-19 nedenfor.
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Opfølgning på Corona- smitte:
Der er stadig Corona-smitte i vores samfund – både i Danmark og i særdeleshed i resten af
verden. Derfor skal vi fortsat holde fokus på at forhindre spredning af smitte. Det gør vi ved
at tage ansvar hver især for vores egen adfærd.
Der er heldigvis ikke meget smitte i vores område på nuværende tidspunkt, men vi skal
alligevel finde en ansvarlig måde i denne periode, hvor smitte kan opstå lokalt og få
voldsomme konsekvenser. Vi har Undervisningsministeriets forholdsvis løse retningslinier at
læne os op af.
Her følger en opdatering:
Vi har ikke længere nødundervisning, som vi havde frem til sommerferien. Vi har almindelig
undervisning igen, hvilket betyder, at eleverne bliver undervist i alle fagene i en
lektionsopdelt hverdag. Vi har ikke ekstra rengøring og ekstra pædagogiske personaler som
vi havde op til ferien.
Men der er stadig krav til, hvordan vi færdes sammen, når vi skal forhindre
smittespredning:
Vi skal bruge sund fornuft. Det betyder, at vi skal fortsætte den gode håndhygiejne og vi
skal holde afstand, når det er muligt.
Elever, personale og forældre skal fortsat vaske hænder/ spritte hænderne ved ankomst til
skolen og i løbet af dagen. Det kræver opbakning fra forældrenes side, således at vi undgår
unødvendige konflikter vedr. dette. Vi tilråder stadig en fed håndcreme med hjemmefra,
så huden ikke bliver udtørret. Det er helt i orden at have en lille flaske håndsprit med i
tasken – det sidestilles med håndvask.
Konkret:
- Vi giver ikke krammere og håndtryk, hverken til elever, forældre eller personaler –
håber, at det snart kommer tilbage. Afhænger af smittetrykket.
- Eleverne skal vaske hænder ved skoledagens start og i løbet af dagen, f.eks. ved
lokaleskift
- Vi holder afstand på alle områder, hvor det praktisk kan lade sig gøre.
- Vi inddrager stadig uderummet i undervisningen, når det er muligt
- Eleverne skal blive hjemme, hvis der er tegn på sygdom. Hvis eleverne udviser tegn på
sygdom, når de er i skolen, vil vi kontakte jer med henblik på, at eleverne kommer
hjem.
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Klasserne vil fortsat have eget sted til håndvask.
Vi har ikke faste indgange til klasserne, men eleverne skal gå direkte til håndvask, når
de ankommer.

Der rejser sig mange spørgsmål i tilknytning til skolestarten i en tid, hvor Coronasmitte stadig
findes. Derfor kommer her lidt yderligere svar på spørgsmål, som kunne stilles:
Må vi dele mad ud i klasserne og SFO?
Eleverne spiser stadig egen mad. Vi deler ikke mad ud til hinanden. Dog kan vi godt dele en
indpakket spiselig ting ud til hinanden, f.eks. en is. Det er stadig læreren, der deler ud.
I forhold til madkundskab – så spiser eleverne den mad, som de laver der.
I SFO vil der ikke være morgenmad og heller ikke eftermiddagsmad, hvilket betyder, at
eleverne skal have mad med til hele dagen. Der er køleskabsplads i det nye indskolings-SFOhus.
Samlinger på torvet?
Vi havde glædet os meget til at samles på torvet igen til fælles beskeder, sang og oplevelser,
men det bliver vi nødt til at udskyde til der er kontrol på smitten. Det går ikke at samles på
denne måde – og slet ikke med sang, som kræver større afstand end vi kan levere.
Vi håber på, at der snart bliver mulighed for at samles igen – vi savner det.
Vi bruger vores egne ting
Eleverne bruger deres egne ting, dvs. vi låner stadig ikke blyanter eller andet hos hinanden.
Derfor skal alle elever have det nødvendige penalhusgrej i orden.
Frikvartererne- hvordan gør vi det?
Vi leger primært og som udgangspunkt med hinanden inden for klassens rammer. Dog vil vi
ikke forhindre en leg på tværs af klasser, hvis der kan holdes afstand. Gårdvagterne vil have
fokus på, at eleverne ikke leger for tæt.
Forældremøder?
Vi holder forældremøderne som vi plejer og indretter os med afstand og håndhygiejne.
Idræts- og Musikundervisning:
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I idrætsundervisningen er vi opmærksomme på hyppige kontaktpunkter og afstand. Der er
bad efter idræt som vi plejer.
Når der skal synges i musik går klassen til skoletorvet eller et andet større område, hvor der
kan holdes afstand.
Valghold i 7.-9.kl:
Eleverne har undervisning i valgholdene på tværs af klasser – med afstand og håndhygiejne.
Må forældre komme ind på skolen?
Ja, forældre må gerne komme ind på skolen. Men der gælder også for forældre afstand og
håndhygigejne – samt sund fornuft i forhold til at undgå smittespredning. Vi indretter med
håndsprit ved indgangen til skolen. Forældre skal bruge håndsprit inden indgang!
I forhold til indskolings/ SFO-huset beder vi om, at forældre hilser af med barnet ved
garderoben, dvs. ikke går med helt ind i klassen. Klassen er barnets arbejdsrum. Vi
forhindrer på denne måde også evt. svære afskeder, der kan blive lange. Til gengæld vil vi
gerne have jer forældre inden for og have den gode kontakt i hverdagen, så vi beder jer om
trække ud i de fælles rum og måske også helt ud, når vejret er godt.
Ved forældremøderne vil I kunne se klasseværelserne.
Sommerferie i udlandet?
Hvis eleverne har været med familien på ferie i de lande, som Udenrigsministeriet fraråder
at rejse til, så har vi brug for at få besked. Der kan blive tale om, at eleverne skal i karantæne
i 14 dage.
Eleverne skal rette sig efter anvisningerne:
Vi bliver stadig nødt til at fastholde, at eleverne skal følge anvisningerne, som de får af
personalet i forhold til afstand og hygiejne. I yderste konsekvens bliver vi nødt til at tage
kontakt til hjemmet og evt. sende eleverne hjem.
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Så er der heldigvis også lidt andre emner, som ikke handler om Corona- smitte:
Bestyrelsen har konstitueret sig:
Vores nye bestyrelse er tiltrådt pr. 01.08.20. Bestyrelsen har konstitueret sig med Susanne
Holm som formand og Gitte Ingerslev som næstformand.
Bestyrelsen deltager med en repræsentant ved forældremøderne – her er det muligt, at
komme i dialog med bestyrelsen.

Indflytning i det nye indskolings- SFO- hus:
Hen over sommeren er SFO rykket ind i det nye indskolings-SFO-hus. Vi glæder os meget til
at lære huset at kende og få det indrettet.
Eleverne og personale kommer for alvor i gang med at lære huset at kende og nyde det i det
nye skoleår.
Der mangler stadig ” de sidste ting”, men vi arbejder for at få det løst i nær fremtid.
Pilebohuset er fjernet i sommerferien – på pladsen, hvor det stod, har vi en drøm om at
indrette en ny skolehave.
Der bliver ikke en stor indvielse af indskolings-SFO-huset lige nu, hvilket vi ellers meget
gerne ville, men det udsættes til foråret 21, pga. Covid-19- hensyn.
Til gengæld planlægges der i foråret 2021, i samarbejde med Støtteforeningen, et større
arrangement, som hele lokalsamfundet bliver inviteret til.
Der bliver dog en lille mini-indvielse fredag, 14.08.20 kl. 13.30 – 15.00. Ved denne lejlighed
er forældre, personale og elever i 0.-3.kl inviteret sammen med Børn- og
Undervisningsudvalget i Assens Kommune, Borgmester og bestyrelse.

Nye personaler på skolen:
Her ved skoleårets start byder vi særlig velkommen til vores nye personaler, som jeg lige
nåede at nævne i junis nyhedsbrev:
- Pædagog, Helle Soelberg
- Lærer, Frederik Rehn Leth
- Lærer, Solveig Overgaard Jensen
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Endelig skete der det, at lærer, Mette Jensen, fik nyt arbejde i Ringe og derfor måtte forlade
os. Stor tak til Mette for 18 års engageret arbejde på Tommerup Skole!
Vi havde 76 ansøgere til den ledige stilling. Den er nu besat og valget faldt på lærer,
Charlotte Rasmussen. Charlotte har tidligere arbejdet på Tommerup Skole og vil derfor være
et kendt ansigt for mange. Charlotte skal være dansk- og klasselærer i 1.kl og matematik- og
klasselærer i 3.kl.
Vi glæder os til samarbejdet med dem alle 4.
Et nyt og sejt hold af personaler er sat på Tommerup Skole!

Kalender for august:
Fredag, 14.08.20 kl. 13.30 – 15.00 ”Indvielse” af ny indskoling/ SFO – invitation til forældre
og elever i 0.-3.kl. (Vedlagt)
Forældremøder – se vedlagte oversigt over tidspunkter.
Man, 24.08.20 og tirs 25.08.20: Fotografering
Tors, 27.08.20: Udflugt med 8.a og 8.b

Med ønsket om et godt skoleår 20/21
Venlig hilsen Thomas og Kirsten
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