Nyhedsbrev Januar 22
Kære forældre

Eivindur og Marina på billede 2 – selvtestkit og lidt fra sommerfesten, samt vores
elevrådsformand

Kære elever og forældre!
I dette nyhedsbrev kan I læse om hverdagslivet på Tommerup Skole og få nyheder og tanker
til refleksion.
Corona – status og opfølgning:
Der er stadig smitte i omløb og vi oplever, at der i øjeblikket mangler elever i klasserne. Vi
oplever også, at der nu mangler personale, hvilket betyder, at der kan blive nogle nye
situationer i forhold til personaledækning i klasserne, hvilket vi vil gøre alt for at klare på
bedst mulig vis.
Hvis I skulle få corona-smitte i husstanden vil vi gerne stadig vide det – besked gennem
klasseteam og til Thomas. På forhånd tak.
Vedr. tests:
I starten af næste uge udleverer vi nye selvtests, som kommer hjem til jer i pakker à 5
selvtests. Vi forventer, at I bruger dem jf. den testplan, som Thomas har sendt ud til jer.
Podekorps på skolen er faset ud nu til fordel for selvtests.
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Vedr. valghold og stamklasser:
I sidste nyhedsbrev skrev vi om, at vi holder klasserne som stamklasser indtil videre, men at
vi samtidig gennemfører valgfag på tværs i overbygningen, fordi vi skal gennemføre
undervisningstimetallet til eleverne vel vidende, at der ikke var helt konsistens i denne
udmelding. Der er stadig høje smittetal, så derfor har vi fundet en model, der godtgør, at vi
gennemfører undervisningen i stamklasserne. Det betyder dog, at eleverne ikke får deres
valgfagshold, men derimod får de faglig fordybelse og lektiehjælp i de lektioner, hvor
valgfaget lå. Det betyder, at lærerbesætningen er således tirsdage kl. 13.20 – 15.05 med
faglig fordybelse i klasserne:
7.a: Lærke Jeppe
7.b: Zenia Liechtenstein
8.kl: Anne Lotte Dannerfjord
9.a: Martin Bak
9.b: Mads N Vest
Vi kører med denne model i ugerne 3 – 6, altså frem til vinterferien. Så vurderer vi derfra,
om vi kan vende tilbage til valghold på tværs af klasser efter vinterferien.
Der er stadig planer om, at valgfagsholdene har en særlig valgfagslørdag, 19.03.22, hvor
eleverne har mødepligt og til gengæld får fri et antal tirsdage. Dette fortæller lærerne på de
enkelte hold om.
Ungdomsskolens hold fortsætter som planlagt. Det betyder, at hvis jeres barn har et valgfag
i ungdomsskolens regi, så skal man ikke møde til vores faglige fordybelse, men man må
godt!
Afsked med børnehaveklasseleder, Charlotte Danefeld Jørgensen:
Fredag, 14.01.22 holder vi afsked med Charlotte, som desværre går på førtidspension, pga.
sygdom.
Vi ønsker alt godt for Charlotte i fremtiden – og siger tak til Charlotte for hendes store
engagement, hjertevarme for eleverne og godt kollegialt samarbejde.
Eivindur fra 1.kl:
Der var været konkurrence på biblioteket – og vinderen blev Eivindur fra 1.kl. På billederne
kan I se den glade vinder af en lækker kurv med godter sammen med Marina.
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Orienteringsmøder:
Torsdag, 20.01.22 holder vi orienteringsmøder for kommende 0.kl og kommende 7. årgang.
Vi glæder os til at se de nye små børnehaveklassebørn, som i foråret vil komme på besøg i
små grupper, så overgangen fra dagtilbud til skole bliver så lempelig som muligt.
I forhold til kommende 7. årgang er vi spændte på, om vi får to 7.klasser til august 22. Vi
glæder os til at se alle til orienteringsmøderne. Forældre møder med mundbind, når vi går
rundt.

Legeplads og udearealer:
Det store og glade nyhed er, at vi i foråret er klar til, i samarbejde med spejderne, som har
ansøgt Nordea-fonden om tilskud til vores nye legeplads, at få etableret en ny legeplads og
uderum, som skal være til gavn og glæde for både skoleelever og lokalsamfund.
I bestyrelsens nyhedsbrev kan I læse mere om denne gode nyhed.
Økonomisk kan det lade sig gøre, fordi Nordea-fonden giver støtte og skolen lægger et
beløb oveni. Det bliver fantastisk for Tommerup Skole at få dette løft til de i forvejen dejlige
udeområder.

Kalender for januar:
Tirsdag, 04.01.22 Forpost
Fredag, 14.01.22 Afsked med børnehaveklasseleder, Charlotte D Jørgensen
Uge 3 Projektopgaver for 9.a og 9.b
Uge 4 Projektfremlæggelser for 9.a og 9.b
Torsdag, 20.01.22 kl. 16 – 17 Orienteringsmøde for kommende 0.kl
Torsdag, 20.01.22 kl. 16.30 – 18.30 Orienteringsmøde for kommende 7. årgang

Venlig hilsen Thomas og Kirsten
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