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T I N G ST R U P

Kalenderglimt
December:
1/12: Juleklippedag
8/12: Åbent hus
18/12: Julekoncert
19/12:Juleafslutning
20/12: Juleferie
Januar:
4/1: Vi starter efter jul
Morgensang for forældre i indskolingen:
December: Torsdage
Kaffe den 7. dec.
Januar: Mandage
Kaffe den 8. januar
Skolefest - Sæt kryds
Torsdag uge 6.
Fastelavn uge 7 i SFO
Alle er velkomne og
man må tage mor eller
far med.
Mere info følger.

S K O LE

2017

D E CE M B E R

Så er vi kommet ind i julemåneden– og det begynder så småt at emme af jul på skolen. Men inden
julen helt får overtaget, kommer der lidt om et par emner, vi er optaget af
Læringsledelse
Skolen har fået adgang til kortlægningsresultaterne, hvor de svar mange af jer afgav omkring efterårsferien, indgår. Lige efter jul går vi i gang med at analysere, beslutte og iværksætte handlinger ift. til de
svar, vi har fået.
Ro & Orden er også vigtig for Trivsel i undervisningsmiljøet
I det halve skoleår som snart er gået, har der i de fleste årgange været fokus på ro og orden i undervisningsmiljøet.
En indsats, lærere på de enkelte årgange besluttede at sætte fokus på. og gøre noget ekstra ud af, fordi
vi ved, at ro og orden er vigtige parametre, når vi vil, at eleverne trives og lærer. Skolens overordnede
forventninger til eleverne er ganske naturlige og lige ud ad landevejen.
Kort sagt forventer vi:
Eleverne møder undervisningsparate til undervisning, og de møder til tiden.
Eleverne taler i en god tone.
Eleverne lytter til hinanden og behandler hinanden pænt.
Eleverne bliver på skolen i skoletiden.
Eleverne respekterer hinanden og de voksne, der er omkring dem.
Eleverne behandler tingene til det, de er beregnet til.
Jeg tror, vi alle, elever såvel som forældre, ser skolens forventninger som helt naturlige. Men som det
er med den slags ting, skal der være opmærksomhed omkring dem, og de skal trænes for at bevare det
gode undervisningsmiljø, vi allerede har her på Tingstrup skole.
Nationale test
I november har der mange steder været frivillige nationale tests. Der er meget debat i medierne om
folkeskolen og testning af elever. På Tingstrup tester vi, fordi vi synes, at den kvalificerede dialog om
klassers og elevers resultater, er med til at sætte fokus på, hvordan vi laver god undervisning, så eleverne bliver så dygtige som mulige. Fra ledelsens side oplever vi gode dialoger om læring og indsatser
med de lærere vi taler med. Vigtigt er det at vide; testen er et redskab til læreren, og testen er ikke sat i
verden for at rangordne elever.

PROGRAM SIDSTE SKOLEDAG INDEN JULEFERIEN:
08.00: Eleverne møder i deres klasser.
ca. 09.45: Afgang til kirken for 0. - 6. klasse.
10.15 – ca. 11.00: Julegudstjeneste i Thisted Kirke, 0.-6. klasse deltager.
ca. 11.00: Afgang til kirken for 7.-9. klasse.
11.30 – ca. 12.15: Julegudstjeneste i Thisted Kirke, 7.-9. klasse deltager.
13.00 – ca. 13.45: Juleafslutning i Hallen for alle klasser.

Personalenyt

Vi siger velkommen til Jette L. T.
Kristensen, Jette er pædagogisk
praktikant i 0.A.

Glimt fra juleklip og morgensang
Jette L. T. Kristensen
EN DEJLIG FORTÆLLING

Skolebestyrelsen ønsker glædelig jul.
Skolebestyrelsen har vedtaget ny kostpolitik.
Medlemmer af skolebestyrelsen.
Referater.

Forleden dag ringede politiet til mig. Jeg
var jo lidt spændt på, hvad det drejede sig
om – og kom faktisk ret hurtigt i beredskabsstilling – sådan rent mentalt.
Ærindet var ros til 6. klasse, som havde
været på besøg for at lave interview med
politiet til den avis, de skrev i klassen. 6.
klasse blev glade og stolte over, at de kunne sætte sådan et aftryk. Lærere og ledelse
blev også glade og stolte.
Det gør en kæmpe forskel for os med de
gode tilbagemeldinger og historier, de
giver energi – så tak politi.

JULEGAVE FRA
STØTTEFORENINGEN
Den 23/11 kom støtteforeningen forbi
indskolingen med bolde og den 29/11
blev det så mellemlandets tur.
Det vakte jubel og glæde begge steder.
TAK STØTTEFORENING.

