Nyhedsbrev April 21
Kære forældre

Billederne forestiller lidt påskeleg…..
I dette nyhedsbrev kan I læse om Musikskolens tilbud, trivselsundersøgelser for eleverne,
påskeleg i denne uge, nyt fra bestyrelsen og endelig nyt om genåbning for 5.-8.kl efter
påske.
Vedr. Musikskolens tilbud:
I denne uge sender vi flyers med hjem, hvor I kan læse om Musikskolen i Assens Kommune.
Der er tilbud til ”sprællevende” musik i kommende skoleår. Tommerup Skole laver også
aftaler med Musikskolen om samarbejde i 21/22, hvor vi vil få mere musik på skolen. Vi
håber, at det kan gennemføres.
Der er tilmelding til frivillig musik fra 17.marts på www.assensmusikskole.dk. Der er
mulighed for at lære at spille på næsten alle slags instrumenter, både solo og sammenspil i
bands.
Vedr. Trivselsundersøgelse for alle elever
Alle elever i DK skal udfylde den årlige trivselsundersøgelse på www.nationaltrivsel.dk. Det
foregår i skoletiden, når eleverne vender tilbage efter påske. Tine, Thomas og jeg kommer
rundt i klasserne og hjælper til med, at undersøgelsen bliver besvaret.
Der er spørgsmål til både det psykiske og det fysiske læringsmiljø, samt spørgsmål om
trivsel, venner og skolegangen generelt.
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Resultaterne bruges af lærerteamet om klassen til at få indsigt i klassens generelle trivsel.
Undersøgelsen er anonym – ingen elevers besvarelse kan genkendes. I får tilsendt yderligere
information om trivselsundersøgelsen.
Vedr. påskeleg og gækkebreve i denne tid:
I ugen op til påskeferien har vores lærer, Frederik lavet en påskeleg i skolegården, hvor alle
klasser skal lede efter gemte legoklodser, som efterfølgende kan veksles til et påskeæg.
Dette som en lille fornøjelse som optakt til påskeugen.
Tirsdag havde vi gækkebrevsgæt på Teams med eleverne, hvor Thomas og jeg forsøgte at
gætte årets gækkebreve. Det gik ikke så godt med at gætte rigtigt.
Vi sluttede med at fortælle eleverne, at man kan nå at sende et gækkebrev til en man godt
kan lide inden påsken starter – derved måske få et lækkert påskeæg.

Genåbning af fysisk fremmøde i skolen for 5.-8.kl. og 9.kl:
Jf. genåbningsplanen skal eleverne i 5.-8.kl møde fysisk i skolen efter påske hver anden uge,
lige som 9. kl. Vi glæder os meget til at se eleverne fysisk igen, så der kan komme liv i skolen.
Vi planlægger med fortsat nødundervisning, så undervisningen foregår omkring klassen som
den sociale boble og med så få undervisere som muligt.
Der planlægges med så meget udeundervisning som muligt.
Klasserne skal møde forskudt på ugerne på denne måde:
Lige uger, dvs uge 14, 16, 18: 5.kl, 8.b og 9.kl,
Ulige uger, dvs uge 15,17, 19: 6.kl, 7.kl og 8.a
Efter uge 19 forventer vi at have nye meldinger.
Personalebesætning om klasserne:
5.kl: Dorte Valdgaard, Rasmus Østerby og Dorthe Gafert
6.kl: Marina Fondt, Frederik R Leth og Dorte Valdgaard
7.kl: Rikke B Hansen, Jens Knudsen og Martin T Hansen
8.a: Henning Christoffersen og Jens Knudsen
8.b: Mads Vest og Martin T Hansen
9.kl: Rikke B Hansen, Zenia Liechtenstein, samt de vanlige faglærere
Skoledagens længde er:
5. og 6.kl: 8.05 – 13.20
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7.-8.kl: 8.05 – 14.05
9.kl: man, tirs og fre kl. 8.05 – 14.05. Ons og tors kl. 8.05 – 15.05.
Klasseteamet om klassen melder ud, hvordan morgenåbningen skal være i forhold til evt.
gruppevis indmøde.
Indholdet i undervisningen er i forhold til det faglige primært dansk, matematik og sprog,
og ellers et stærkt fokus på trivsel og relationer.
Som vejret bliver mildere vil vi være meget ude, så eleverne skal have relevant tøj på til at
kunne være udendørs.
9.kl har stadig fagopdelt undervisning og fortsætter med det frem til deres sidste skoledag,
som er fredag, 04.06.21.
Hvis smitteudbrud: Hvis vi får smitte blandt vores elever eller personale, så vil der ske lokal
nedlukning.
Vi har brug for en hurtig melding fra jer forældre, hvis der opstår smitte i jeres familie. Dette
af hensyn til vores fælles tryghed i hverdagen og mulighed for at inddæmme evt.
smitteudbrud.
Hygiejne og afstand:
Det er stadig meget vigtigt at fastholde de gode rutiner med håndvask, sprit og afstand. På
dette stadium i epidemien er det let at slække på rutinerne, men det er ikke
hensigtsmæssigt, for smitten er stadig i samfundet, og nu mødes vi mere på kryds og tværs
og dermed øget risiko for smitteudbrud.
Eleverne skal vaske hænder om morgenen og i løbet af dagen. Man må gerne have håndsprit
med til eget brug som supplement til håndvask.
Vi udlufter i klassen så meget som muligt.
Corona- test:
Corona-test bliver en del af vores hverdag i forbindelse med genåbningen. Assens Kommune
er i gang med at uddanne podeteams, der kan tage ud på skolerne og teste elever og
personale.
Eleverne i 9.kl opfordres til test på skolen 2 gange om ugen. Elever, der er 15 år udfylder selv
samtykke.
Elever fra 12 år skal have samtykke fra forældrene. Der vil blive mulighed for testning på
skolen 2 gange om ugen for elever fra 12 år. Samtykke foregår gennem Aula. Læs venligst
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først vedlagte bilag og mærk af, når I åbner Aula næste gang. Det er en lidt spøjs procedure,
men det er sådan, det fungerer pt.
Det er vigtigt, at I sørger for Coronatest inden jeres barn møder op på skolen fysisk.
Det er desuden vigtigt, at jeres børn er testede inden de møder på skolen.
Vedr. Nyt fra bestyrelsen:
Bestyrelsen er i gang med en brugerundersøgelse vedr. skolefoto. Desuden handler arbejdet
i bestyrelsen i øjeblikket meget om det kommende skoleårs planlægning.

God påske til alle – foråret spirer for alvor!
Venlig hilsen
Thomas og Kirsten
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