Nyhedsbrev oktober 20
Kære forældre

På billederne kan I se motiver fra den nye indskolings/ SFO-fløj, fra rundvisning i det nye hus
og fra fejringen af Børn- og Unge-politikken.

Børn og Unge- politik
Assens Kommune har vedtaget en ny børn- og unge-politik, som vi fejrede på Tommerup
Skole tirsdag, 15.09.20. Se billeder fra dagen.
Der har været et større inddragende og involverende arbejde i forhold til politikere,
forældre, personaler og elever. Resultatet kan ses på www.assens.dk.
Vores elever i 9.kl har været særligt involverede i processen frem til vedtagelsen.
Den nye politik skal så have sit liv i hverdagen. Det bliver det næste og det mest spændende.

Ny indskolings/ SFO-fløj i brug:
Vi er i fuld gang med at bruge den nye indskolings/SFO-fløj – det er en fornøjelse at færdes i
lokalerne. Mindre ting mangler, men samlet set er det blevet et fantastisk hus, der kan være
ramme for indskolingsklasser og SFO-aktiviteter ud i fremtiden. Det er skønt, at Assens
Kommune har istandsat vores bygning.

Glemt tøj – vi svømmer i det:
Der er en stor mængde glemt tøj på skolen. Måske skyldes det også, at I forældre ikke har
været så meget på skolen i den seneste tid og heller ikke i perioden op til sommerferien.
Kom forbi skolen og hent godt tøj med hjem. Der er glemmekasse flere steder – blot spørg.
Det tøj, som ikke bliver hentet vil vi give videre til genbrug.
Der ligger alle kategorier af tøj og sko.
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Samlinger for hele skolen:
Vi mangler meget vores morgensamlinger for hele skolen. Nu ser vi frem til, om vi måske kan
gennemføre samlinger på den anden side af efterårsferien i en ny form, idet elevrådet har
taget initiativ til, at vi kan holde en form for samling digitalt, hvilket vi ser frem til at afprøve.
Vi trænger meget til at samle os som skole og mærke fællesskabet. Men Corona-smitte og
fysiske fællessamlinger passer stadig ikke sammen.

Corona-smitte: beredskabsplan, sygdomstegn og sociale arrangementer:
På skolen har vi en beredskabsplan, hvis der skulle opstå et smittetilfælde af Corona hos
elever eller personale. Eleverne må ikke komme i skole, hvis der er sygdomstegn. Hvis der
viser sig sygdomstegn i løbet af skoledagen, så kontakter vi jer, og eleven forlader skolen.
Det er ind i mellem lidt svært med sygdomstegn, fordi der jo også er almindelig forkølelse og
andet, som ikke har med Corona at gøre. Men vi er ikke læger på skolen, så vi reagerer
omgående, hvis der er tvivl. Eleven skal være hjemme indtil sygdomstegn er væk + 48 timer
eller møde med en negativ Coronatest. Det er vigtigt, at I forældre hjælper til med, at vi ikke
spreder smitte. Hvis et barn i søskendeflokken har sygdomstegn og bliver hjemme af den
grund betyder det ikke, at et andet barn i familien uden sygdomstegn også skal blive
hjemme. Kun dem med symptomer på sygdom skal blive hjemme – også selv om det er
inden for familiens rammer.
I skolen er det stadig klassen, der er tilhørsforholdet. Vi vasker hænder eller spritter os,
nyser i ærmet, og vi holder den nødvendige afstand på alle områder, hvor det er muligt.
Der er nye restriktioner i samfundet – gældende nu frem til 18.10.20, hvor I også som
private familier bliver bedt om at aflyse/ udsætte sociale arrangementer. Vi håber på, at
smittetrykket snart bliver vendt i den rigtige retning.

Hvad gør vi ved motionsdag, skolefest, lucia og julebingo i lyset af Corona?
Motionsdagen gennemfører vi i en kreativ form, hvor klasserne arbejder med temaer vedr.
sundhed og motion/ bevægelse. Der bliver løbet på dagen klassevis, så vi får fornemmelsen
af at løbe os ind i ferien.
Skolefesten gennemføres ikke i november, men udsættes til torsdag, 25.03.21 kl. 17.30 –
20.30. I får nærmere invitation. Vi forestiller os at gennemføre festen efter det sædvanlige
koncept.
Lucia er vi i gang med at overveje en løsning på, og julebingo tager højst sandsynligt en
digital retning.
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Efterårsferie – hvad gør vi med Corona?
Uge 42 er efterårsferie for alle vores elever og mange af jer forældre. Nyd den – i jeres faste,
sociale cirkler!

Forældremøder:
Tak for jeres deltagelse i rækken af årets forældremøder. Dejligt, at I bakker op om møderne
– det er meget vigtigt for børnenes skolegang, at I forældre deltager i det årlige
forældremøde.

Forposter:
Vi har stadig forposter på Tommerup Skole. Forposterne mødes hver første tirsdag i
måneden. Forposten er et forum, hvor familier kan komme med mindre bekymringer, som vi
alle har vedr. vores børn og få sparring og rådgivning af sundhedsplejerske, psykolog og
socialrådgiver. Når en familie melder sig, deltager vi også med elevens lærer eller pædagog
og en leder. Forposter er en forebyggende indsats. Hvis man ønsker at gøre brug, så
henvender man sig til Thomas eller Kirsten. Brug muligheden!

Kalender for oktober:
Fredag, 09.10.20 Fagdag/ motions- og sundhedsdag
Uge 42: efterårsferie
Onsdag, 21.10.20: Fagdag/ Dannelsesudflugt for 7.kl
Tirsdag, 27.10.20: Bestyrelsesmøde

Venlig hilsen Thomas og Kirsten
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