Nyhedsbrev februar 22
Kære forældre

Der udleveres stadig selvtests fra skolen, Kamilla og Mads som elevrådsformand- og næstformand, Thomas
Nielsen som ny skoleleder pr 01.03.22 og flag.

Kære elever og forældre!
I dette nyhedsbrev kan I læse om hverdagslivet på Tommerup Skole og få nyheder og tanker
til refleksion. Dette nummer bliver det sidste fra denne redaktion, og rummer en stor TAK
og TIL LYKKE.

Corona – status og tilbage til almindelig hverdag:
Coronasmitte findes stadig i samfundet, endda i rigelige mængder. Nu er vi så i en ny fase,
hvor vi skal være i det. Det er glædeligt, at vi nu kan komme tilbage til almindelig hverdag på
skolen, og at det vurderes som sundhedsmæssigt forsvarligt. Vi hører heldigvis ikke om, at
børn og unge bliver særligt syge af den nyeste variant af Corona. Så meget tyder på, at vi
kan leve med den. Vi betragter ikke længere Corona som en samfundskritisk sygdom.
Derfor ophører restriktionerne fra på tirsdag, 01.02.22. I vores skolehverdag kan vi f.eks.
igen have idræt og valgfag på tværs af klasser, og vi kan samles til morgensamling og
færdes, som vi gjorde før.
Dog kan vi stadig have glæde af de gode vaner, som vi har lært med hensyn til
håndhygiejne, fordi det nok forhindrer andre smitsomme vira i at spredes blandt os.
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Der er stadig brug for, at vi jævnligt selvtester – vi beder om, at I i familien følger det testrul,
som Thomas har skrevet ud om med 3 ugentlige tests. Vi udleverer stadig selvtest fra
skolen.
Vi oplever massivt Corona-relateret fravær for tiden, både hos personale og elever. Vi
forsøger at løse hver dag efter bedste løsning.
Forældre er velkomne på skolen – lige som I hele tiden har været det, men nu også uden
mundbind. Men måske er der også gode vaner i forbindelse hentning i SFO som vi kan bruge
videre: børnene er blevet mere selvhjulpne med garderoben og skifteskohylden, og det vil vi
gerne fortsætte.
Podekorps er afviklet.
Forældre er velkomne til morgenkaffe på skoletorvet på fredag, 04.02.22 kl. 8.05 som oplæg
til første morgensamling efter denne omgang Corona-restriktioner.
Legepatruljen starter fra mandag, 07.02.22.
Orienteringsmøder for kommende 0.kl og 7. årgang:
Vi har afholdt orienteringsmøder for kommende 0.kl og 7.årgang. I den forbindelse skal der
lyde en stor tak til vores elever, der medvirkede: Sander, Eskil, Jill og Sofie fra 7.a, Freya og
Victor fra 7.b, samt Maria fra 9.b.
Vores elevrådsformand og –næstformand, Kamilla og Mads, gjorde en virkelig flot indsats
ved orienteringsmødet – tak for jeres fine indlæg som ambassadører for vores skole!
Der er pt. tilmeldt 10 nye elever til 7. årgang (7 fra Verninge Skole og 3 fra Brylle Skole),
hvilket betyder, at vi har 2 nye 7.klasser med ca. 19 elever i hver klasse til kommende
skoleår. Det er virkelig skønt med denne konsolidering til overbygningen.
Til kommende 0.kl er der tilmeldt 23 elever.
Tak fra KM
Det blev 10 gode år for mig på Tommerup Skole. Jeg skylder megen tak til jer alle, fordi jeg
fik muligheden for at være en del af lokalsamfundet Tommerup og være Tommerup Skolens
leder, hvilket har været meget ærefuldt for mig.
Jeg tænker på 10 betydningsfulde år, hvor jeg har været en del af processer med elever,
forældre, personale og bestyrelse.
Af særlige milepæle for Tommerup Skole i denne periode vil jeg tillade mig at nævne
omlægning af specialklasser i 2013, hvilket betød, at specialklasser, som havde haft
placering på Tommerup Skole i mange år blev samlet i Vissenbjerg og Assens. Vi måtte tage
afsked med en del lærere i den forbindelse. Lærerlock-out i 2014 var ikke en god oplevelse.
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Efterfølgende implementering af folkeskolereformen – det var svært på baggrund af
forudgående konflikt, men mange elementer af reformen tog vi til os og udvikler videre på,
f. eks bevægelse i undervisningen.
Det var lærerigt, da skolestrukturdebatten fyldte den politiske scene i Assens Kommune, og
hvor Tommerup Skole i første omgang mistede sin overbygning, men kort efter fik den
tilbage. Denne proces sled på fællesskabet og betød en stor personaleudskiftning.
Skønt har det været at tage del i skolens renoveringsproces lige fra renovering af
klasselokaler, fællesarealer, faglokaler og nu senest ny indskolings/ SFO-fløj. Skolen fremstår
som velholdt og indbydende, hvilket bliver bemærket, når vi har gæster på skolen.
I de seneste 2 år har vores hverdag på skolen været præget af Corona-restriktioner og
håndtering af mange forskellige retningslinjer og anbefalinger. Det har fyldt meget i
hverdagen. Personalet har vist sig ekstremt omstillingsparat – og vist, at vi også kunne stå
for on-line-undervisning i lange perioder. Til foråret kommer der en spændende ny
legeplads og renovering af udeområderne – dette sker i samarbejde med spejderne.
Skolen har både sagt farvel til personaler og goddag til personaler gennem hele perioden –
der er sket forholdsvis stor udskiftning. I den forbindelse har vi arbejdet for, at skolens
kultur er båret af fællesskab, involvering og imødekommenhed.
Skolens værdier, som både findes og leves i vores hverdag og som er aftegnet i kunsten på
væggene, blev synliggjort gennem et samarbejde med kunstner, Karsten Auerbach i en
temauge.
Ud over disse nedslag på nogle af milepælene i de seneste 10 år vil jeg sige tak for alle de
helt almindelig og gode skolehverdage, som jeg har haft på Tommerup Skole. Hverdagene er
der, hvor skolelivet folder sig ud, og hvor vi mærker fællesskabet og værdierne. I alle disse
hverdage har det handlet om samvær og opgaveløsning med kolleger, forældre og elever.
Vores skole har dejlige elever, der generelt gerne vil lære noget. Skolen har stærkt fokus på
trivsel for elever og personale. Dygtigt og engageret personale kendetegner skolen.
Skolen er i rigtig god stand og trivsel. Visioner og nye ting, der skal få liv, er der masser af.
Der er meget godt at sige om Tommerup Skole, som jeg ønsker alt godt for i tiden fremover.
Tak for samarbejdet til alle familier, elever, personale og bestyrelse.
Jeg vil tænke på min tid på Tommerup Skole med stor glæde og taknemmelighed.
I har i mig en levende ambassadør!
Til lykke til TN
Det glæder mig meget, at skolens nye leder pr. 01.03.22 hedder Thomas Nielsen. Thomas
har været en fantastisk teammakker for mig gennem flere år. Jeg ønsker Thomas lykke til
med stor tak for samarbejdet og inspirationen.
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Afskedsreception med kolleger og samarbejdspartnere, 24.02.22
Der bliver afskedsreception for kolleger og samarbejdspartnere, torsdag, 24.02.22.
Afsked – uformelt med forældre, fredag, 25.02.22
For alle jer forældre, som jeg meget gerne også vil hilse pænt af med, er der mulighed for at
komme forbi skolen, fredag, 25.02.22 kl. 14 – 16, hvor der vil være uformel kaffe og lidt sødt
på skoletorvet.
Skolebestyrelsen skal suppleres!
Vi har i vores nye styrelsesvedtægt fået indskrevet, at der skal ske forskudte valg hvert
andet år, således, at vi sikrer kontinuitet og nyskabelse i bestyrelsen. Samtidig håber vi, at
det kan stimulere til, at det opleves ekstra attraktivt at være med i bestyrelsen.
Skolebestyrelsen er en meget vigtig del af skolens udvikling og kultur. Kom og vær med til
valg af nye forældre til bestyrelsen.
Tirsdag, 15.03.22 kl. 19 – 20 afholdes der valg til skolebestyrelsen på Tommerup Skole.
Kom og vær med, tag en anden forælder med og stil gerne op til at præge Tommerup Skole i
de kommende år, hvor der vil være brug for engagement og fortsat fornyelse.
Kom også, hvis du bare til heppe på en forælder, der stiller op – det er vigtigt for den valgte
at få et mandat.

Kalender for februar:
Tirsdag, 01.02.22 Forpost
Uge 6: 8.kl i forældrepraktik
Uge 7: Vinterferie
Uge 9: Projektopgave for 8.kl

Venlig hilsen og TAK,
Kirsten

Tommerup Skole | Stadionvænget 7 | 5690 Tommerup
Tlf. kontor: 64 74 65 25 | Mail: tommerupskole@assens.dk | Hjemmeside: www.tommerup-skole.dk

Tommerup Skole | Stadionvænget 7 | 5690 Tommerup
Tlf. kontor: 64 74 65 25 | Mail: tommerupskole@assens.dk | Hjemmeside: www.tommerup-skole.dk

