Nyhedsbrev November 21
Kære forældre

Billeder fra vores udstillingsskab, hvor der er fine ting, som eleverne har lavet i håndværk og
design.

Kære elever og forældre!
I dette nyhedsbrev kan I læse om hverdagslivet på Tommerup Skole og få
nyheder og tanker til refleksion.
Vedr. indbrud og ødelæggelser
I den seneste tid har vi haft forskellige, heldigvis meget uvante hændelser på vores skole. Vi
nævner her nogle af dem, så I kan få indblik i, hvad det kan være. Der har været ødelagte
sæbebeholdere og sæbe ud på gulvet i kælderen, ødelagt scanner i biblioteket, ødelagte
æbletræer i haven, indbrud to gange i denne uge, hvor der er smidt øldåser, cigaretskod og
tyggetobak på gulvet, stjålet personale-pc og vores beholdning af drikkevarer, graffiti på
væggen i skolegården og cigaretrygende drenge på skolens tag. Alt sammen meget
ærgerlige ting, som forstyrrer vores gode hverdag. Desværre er der også elever, der bliver
bange for det. Der er også personaler, der skal møde op tidligt om morgenen og som
frygter, hvad de kommer ind til. Sådan er det i disse dage.
Selvfølgelig er hændelserne anmeldt til politiet, men det hele skaber en bekymring for, hvad
det næste kan blive, så lang tid, vi ikke har fået styr på hvem, der gør det.
Derfor tillader vi os at bede jer om at være med til at holde godt øje med vores skole og
vores udearealer, når I er ude og gå en tur og lufte hunden, så vi måske kan forhindre mere
af denne slags og i bedste fald få fundet ud af, hvem det er og hjulpet dem ud af det.
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Vedr. personale:
Vores to gode lærere, Rikke B Hansen og Tine Kjeldsen, har valgt at søge mod nye
udfordringer. De fortsætter deres lærerliv på henholdsvis Vissenbjerg Skole og Øhavsskolen.
Vi hilser af med Rikke og Tine, fredag, 26.11.21.
Tak til begge for deres engagement, samarbejde og gode indsats på Tommerup Skole. Vi
ønsker dem alt godt fremover. Vi er allerede i gang med at søge efter to nye kolleger til
vores skole.

Børn og Unge-politikken:
Assens Kommune har gennem en inddragende proces sammen med elevrådene, ungerådet
og bestyrelserne formuleret en børn- og ungepolitik, som nu skal realiseres. Derfor er vi nu i
gang med at beskrive og prioritere, hvordan vi i den virkelige skolehverdag skal folde børnog ungepolitikken ud, så den bliver til levet liv. Dette mødes vores bestyrelser om her i
november. Selvfølgelig vil det være et indsatsområde over de kommende år. Politikker skal
gerne kunne ses i hverdagen.

Temadage i uge 46:
Vi har planer om en meget anderledes uge i uge 46: personale og elever er i fuld gang med
at forberede, hvordan vores skole skal omdannes til et minisamfund med egen møntfod og
navn. Vi skal have butikker og værksteder og arbejde sammen på tværs af klasser og alder.
Om torsdagen i uge 46 indbydes forældre til at komme med på skolen og se, hvordan det
hele ser ud. Vi glæder os til at give eleverne denne oplevelse af skole og fællesskab på en
anden måde. Der vil være anderledes mødetider hele ugen.

Besøg af forfatter, Kenneth Bøgh Andersen:
Vi havde en meget positiv og spændende oplevelse i hverdagen, da vi havde besøg
af forfatter, Kenneth Bøgh Andersen. Han holdt foredrag for 5.-6. og 7.kl, der havde
forberedt dig ved at læse hans gyserhistorier og enkelte romaner, f.eks.Tempus
Fugit. Vi hørte om, hvor lang en proces, som det er at blive en god forfatter. Der var
sågar en elev, der vandt en roman. Eleverne havde forberedt en masse gode
spørgsmål til Kenneth Bøgh Andersen.
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Coronatestning:
Corona findes stadig i samfundet. Derfor tilbydes der igen testning på skolerne som en del
af smitteforebyggelsen. Vi har testkorpset på skolen om mandagen kl. 12 – 14, hvor elever
med symptomer kan blive testet.

Juletræstænding, fredag, 26.11.21 og fællesspisning på skolen:
Støtteforeningen har i samarbejde med forsamlingshuset arrangeret juletræstænding i
Tommerup. Det foregår fredag, 26.11.21 kl. 17 med efterfølgende fællesspisning og juletræ
med fællessang på skolen. Alle er velkomne. Der vil komme yderligere information om
tilmelding til dette arrangement.

Kalender for november:
Tirsdag, 02.11.21: Forpost
Fagdag
Onsdag, 03.11.21: Uddannelsesmesse i Glamsbjerg for 8. og 9.kl
Uge 46: Temauge. Torsdag, 18.11.21 kl. 15 – 17 er forældre indbudte på skolen
til at se, hvad vi har arbejdet med.
Torsdag, 25.11.21 kl. 19 – 21.30: Fælles dialogmøde for skolebestyrelser i
Assens Kommune
Fredag, 26.11.21:
Juleklippedag på skolen med 1. adventssamling
kl. 17.00: Juletræstænding i Tommerup og efterfølgende fællesspisning på
skolen
Tirsdag, 30.11.21 kl. 16.30 – 18.30 Bestyrelsesmøde
Venlig hilsen Thomas og Kirsten
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