Nyhedsbrev Marts 21
Kære forældre

Billederne er fra vores udstillingsskab.

Nyt personale på skolen:
Vi er så heldige at kunne præsentere vores nye kolleger på skolen. De får hver især her ordet
for en bemærkning:
Lærer, Martin Thue Hansen:
” Det har været godt at starte på Tommerup Skole. Det har også
været hårdt at lære så meget nyt i hurtigt tempo. Jeg kommer fra
Faaborgegnens Efterskole, hvor jeg har været lærer i næsten 18 år.
Jeg glæder mig meget til at være sammen med eleverne fysisk, når
vi snart kan være sammen igen. Jeg bor i Odense. Jeg glæder mig
over, at jeg har fået min egen arbejdsplads på skolen, og at jeg har
faste arbejdstider som lærer. Jeg glæder mig også meget til at
finde min rytme med skolehverdagen, når Corona forsvinder. For
jeg var lige startet, da vi blev lukket hjem. Jeg er blevet taget godt
imod af kollegerne på Tommerup Skole.”
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Lærer, Lærke Jeppe:
”Det er spændende og anderledes at starte på Tommerup Skole. Lige
nu har jeg jo kun 1.kl, og det er dejligt at lære en gruppe børn rigtig
godt kende, hvilket jeg har mulighed for, når jeg har mange lektioner
med dem. Det er anderledes at være sammen med de yngste elever.
Jeg er en lærer, der gerne vil arbejde både med de yngste og de
ældste elever. Det glæder jeg mig også til. Tidligere har jeg arbejdet
på Grønvangskolen i Vejen. Jeg har været lærer i ½år. Jeg bor i
Fredericia. Der er rigtig god vej, så det betyder ikke noget for mig at
have en transporttid. Jeg hæfter mig ved, at Tommerup Skole er en
overskuelig enhed i modsætning til skolen, hvor jeg arbejdede før.”

Lærer, Martin Filipsen:
”Jeg underviser i 3.kl – og det er jeg meget glad for. Jeg har
arbejdet som lærer på Gummerup Skole, og på andre skoler i
Assens Kommune. Jeg er meget glad for at være på
Tommerup Skole, hvor der er mange søde elever”. Jeg har
tidligere arbejdet på Tommerup Skole, også i et vikariat”.

Status på Corona-undervisningen:
Vi har stadig undervisning under nødundervisningsordningen. Undervisningen foregår i den
enkelte klasse, hvor eleverne udelukkende møder det faste lærer/ pædagogteam.
Eleverne i 0.-4.kl møder
fysisk op på skolen, og eleverne i 5.-9.kl har
stadig on-lineundervisning derhjemme.
Det er dejligt at se de
yngste elever på skolen – det giver liv og energi.
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Vi har prioriteret en lidt kortere skoledag i klasserne, hvilket giver plads til to voksne i
klasserne i mange lektioner. Dette gør vi for at give eleverne så god undervisning som
muligt. Der er fokus på dansk, matematik og engelsk. Derudover stort fokus på det sociale og
relationer. Endelig vil der komme den toning med fagene, som det enkelte lærer/
pædagogteam kan stå for.
Vi er klar over, at eleverne i 5.-9.kl trænger meget til at få deres hverdagsliv tilbage med
rutiner og kammerater. Men der går tid endnu inden disse klasser kommer tilbage i skole.
Der forventes en ny melding om dette pr. 15.03.21.
Indtil da er der nu mulighed for at læreren kan mødes med eleverne i små grupper af 3-4
elever udendørs i små sociale bobler. Det vil klassernes lærerteams overveje muligheden af i
den kommende tid, og I vil blive orienteret.
Desuden er der mulighed for at enkelte elever, der har brug for det, kan møde ind til
nødundervisning på skolen. I må tage kontakt til klasselæreren, hvis/ når I mærker, at jeres
barn skulle være i målgruppen for dette. Det kan også være i en kortere periode, at et barn
kommer i skole et par timer et par dage om ugen for at få lidt inspiration og støtte til de
lange dage på Teams.
Endelig vil vi gøre opmærksom på forposterne, som stadig findes. Her kan man møde ind
med små bekymringer til rådgivning og vejledning hos det tværfaglige team, som består af
sundhedsplejerske, psykolog og socialrådgiver. Forposterne mødes første tirsdag i måneden.

Kontakt klasseteamet vedr. ønske om tid på forposten.
Kviktest for personalet:
2 gange om ugen bliver personalet tilbudt kviktest på skolen. Det er en del af den
nødvendige indsats for at holde skolerne åbne.
Nationale testninger i foråret 21:
Selv om vi har nødundervisning på skolerne, skal der stadig gennemføres nationale tests.
Årsagen til det er, at vi stadig er interesseret i at vide, hvordan og hvad eleverne lærer. Der
tales om læringstab i forbindelse med Coronatiden, men det kunne jo også vise sig, at
eleverne lærer mere på nogen områder. De nationale tests gennemføres for at kunne få
indblik i elevernes læring. Nationale tests er et vigtigt redskab for lærerne, når der skal
planlægges fremover.
Der er nationale tests på følgende måde:
Dansk/ læsning i 2.kl, 4.kl 6.kl og 8.kl
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Matematik i 3.kl, 6.kl og 8.kl
Engelsk i 4.kl og 7.kl
Fysik/ kemi i 8.kl

Talentspejderne i 7.-8.kl:
Assens Kommune er indgået i et partnersamarbejde med Talentspejderne, som er en
organisation, hvis formål er at tilbyde enkelte elever i 7.-8. årgang en mentor. Denne mentor
kan være inden for alle slags brancher, men skal være en person, der har noget godt at give
til det unge menneske, som kunne have brug for en voksen, der kan give støtte og
inspiration.
I vil høre mere om Talentspejderne i den kommende tid.
Karussellen er ny:
Det højt elskede legeredskab på vores skole, nemlig karussellen har været uden for drift i
lang tid. Men nu er den tilbage i ny stil. Vi har fået den repareret, så den igen er forsvarlig at
lege i. Karussellen er stadig et hit i skolegården – og igen meget brugt af især de yngste
elever.
Skolens udeområder:
Bestyrelsen arbejder med visioner om at lave en samlet plan for skolens udeområder. Vi
tænker både i rekreative miljøer, legeplads med diverse aktiviteter, bord-bænke-sæt til
madpakkerne og ikke mindst den nye skolehave, som skal anlægges på den gamle
Pilebogrund. Der er meget at glæde sig til. Vi har fantastiske udeområder om skolen – og de
kan blive endnu bedre.

Pluk en vintergæk – nyd det spirende forår!
Venlig hilsen
Thomas og Kirsten
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