Nyhedsbrev november 20
Kære forældre

På billederne kan I se billede fra morgenmaden på 7.kl`s kultur og dannelsestur sammen
med Tommerup Kirke, billeder fra SFO og et billede af lærer, Henrik, som stopper hos os.

Lærer, Henrik Gabs – og ny lærer på Tommerup Skole
Lærer, Henrik Gabs har fået nyt arbejde pr. 01.11.20, hvilket betyder, at Henrik forlader
Tommerup Skole. Jeg vil hermed sige Henrik tak for samarbejdet hos os. Henrik har vist os
helt særlig tilgang til den kreative og praktiske side af lærerjobbet. Det har været en
fornøjelse at lære Henrik at kende. Vi ønsker Henrik alt godt videre frem.

Ny lærer:
Vi har i et enigt ansættelsesudvalg ansat lærer, Martin Thue Hansen, som starter hos os
01.12.20. Martin kommer fra Faaborgegnens Efterskole, hvor han har undervist i mange år.
Martin er 53 år. Han har naturfag, matematik, engelsk og tysk som sine primære
kompetencefag. Vi glæder os nu til at lære Martin at kende og arbejde sammen med ham.
I forbindelse med ansættelse af Martin er vi nødt til at bygge skemaet om, og det betyder
lærerskift enkelte steder. Det får I besked om.
Nærmere præsentation af Martin kommer.
I november måned har vi ansat lærer, Christina Dia Dahlgaard Winther, som læser alle
Henriks timer.
Ændringer i skemaerne med baggrund i, at Martin Thue Hansen tiltræder, træder først i kraft
fra 01.12.20.
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Udeområdet omkring skolen:
Bestyrelsen er i gang med at lægge de første planer og visioner for vores uderum. Vi har
meget dejlige udearealer allerede, men vi har drømme om, hvordan vi kan indrette skolens
udeområder, så de både kan være legeplads for skole og SFO-tiden, men også et lækkert
sted for lokalområdet – i samklang med området ved de nyindviede Kirkebjerg-søer.
Det første step i disse visioner er at få en ny karrusel – det højt elskede legestativ pt.
Desuden arbejder vi stærkt på at få anlagt ny skolehave på den gamle Pilebo-grund. Håbet
og planen er at kunne tilså denne nye have i foråret 21. Samtidig rykker vi ud af skolehaven
hos Helle Boesen med tak for den tid, som vi havde have sammen. Det har Helle givet et
meget stort bidrag til.

Skolen i Coronatider:
Heldigvis har vi ikke indtil nu haft smitteudbrud på skolen. Men der er Corona-smitte i
samfundet og også i Assens Kommune. Derfor har vi selvfølgelig også igen måttet gentænke
diverse forhold i hverdagen, så vi kan passe på både elever og personale.
- Vores undervisning er omkring klassen – kun idræt og valghold på tværs af enkelte
klasser.
- Alle fællesarrangementer på tværs af klasser har vi aflyst eller udsat, dvs. skolefest,
tiltag med venskabsklasser, juleklip- og bingodagen bliver klassevis, lucia bliver sendt
digitalt og vores fællessamlinger på torvet gennemføres ikke pt.
- Vi opfordres alle til at begrænse vores sociale cirkler
- Sociale arrangementer, herunder børnefødselsdage udsættes/ aflyses – desværre nu
frem til 02.01.21.
- I den kommende tid får lærere og pædagoger mulighed for at bruge visir i
undervisningen.
- Forældre og evt. nødvendige gæster udefra bærer mundbind på fællesarealerne.
Forældre går så lidt som muligt ind på skolen. Forældre sørger selv for at have
mundbind med.
- Vi begrænser vores fysiske møder mest muligt – også møder med andre, der skulle
komme på skolen.
- Musikskolen fortsætter dog sine aktiviteter her på skolen
- Evt. forældremøder i klasserne og skole-hjem-samtaler fortsætter indtil videre med
fremmøde
- Bestyrelsens møder holdes både fysisk og digitalt
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Vi glæder os alle meget til vi forhåbentlig snart får vores hverdag med
fællesskab på tværs tilbage. Det savner vi lige nu – lige som vi savner de
sociale arrangementer og I forældres naturlige gang på skolen.
Nyt om fravær:
Der er meget fokus på fravær, fordi højt fravær ofte kan kobles til dårlig trivsel. Vi ønsker
selvfølgelig, at vores børn trives – og hvis der viser sig for højt fravær kan det være et udtryk
for dårlig trivsel eller kan føre til det.
Som skole skal vi fra november i gang med ny fraværsregistrering, som betyder, at hvis
eleven kommer for sent så bliver det registreret som dagsfravær!
Fokus er at få eleverne i skole – og ikke dokumentationen.
Læs også folder fra Assens Kommune om fravær. Folderen fortæller om grunden til fokus på
fravær.

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 skolen 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 november:
Onsdag, 04.11.20 Karakterer i 8. og 9.kl
Torsdag, 05.11.20 Fagdag
Tirsdag, 17.11.20 Fagdag
Torsdag, 19.11.20 Udflugt for de elever, der skal konfirmeres i Brylle Kirke
Fredag, 27.11.20 Fagdag med juleklip (klassevis) og pyntning af skolen

Venlig hilsen Thomas og Kirsten
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