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Kalenderglimt
Februar:
21/2 Åbent hus for forældre.
Marts:
21/3 Intro møde for forældre til skoleintrobørn.
Morgensang:
Forældre er velkomne:
Mandage i februar

2018 FEBRUAR

Fra kontoret
På kontoret er vi optaget af den daglig drift, men vi er også begyndt at se fremad mod planlægningen af kommende skoleår. Det afspejler sig også i de arrangementer, der holdes for
forældre og elever.
Planlægningen af et nyt skoleår afføder mange dialoger med både forældre, elever og personale. Vi synes, det er en spændende og lærerrig proces. Vi har selvsagt som mål at få det bedste ud af såvel den menneskelige som de økonomiske ressourcer. Vores ambitioner er høje.
Vi vil være det bedst tænkelige sted at trives og lære

Informationsaften for de nye 7. klasser
Onsdag den 6. februar var der informationsaften for de kommende 7. klasser. Vi er glade for
den opbakning, der er til sådan et møde. Her er vedhæftet de slides, vi viste – hvis der er noget, man ønsker genopfrisket. Se præsentationen her.

Trivselsmålinger er udsat

Tirsdage i marts
Forældrekaffe den 6.

Alle folkeskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse. Den obligatoriske trivselsmåling er udsat. Læs her, hvorfor

Onsdage i april
Forældrekaffe den 4.

Program for læringsledelse

Torsdage i maj
Forældrekaffe den 3.
Fredage i juni
Forældrekaffe den 1.

Vi har nu haft lejlighed til at se nærmere på de svar, elever, forældre, personale og ledelse har
bidraget med ved T2 undersøgelsen i oktober. Sammenfattende viser svarene; læs mere her

P E R S ON AL E N Y T
Efter vinterferien:
Laila kommer tilbage. Hun starter gradvis op. De berørte klasser får direkte besked.
Lene Rask kommer tilbage onsdag i uge 8.
Charlotte er kommet tilbage.
Tine vender tilbage på nedsat tid.
Tak til vikarerne, som har taget en kæmpe tørn, og varmt velkommen tilbage til den faste stab.

Skolebestyrelsen
5 kandidater er på valg i 2018.
Skolebestyrelsesvalget er i maj/
juni måned.
Skolebestyrelsen opfordrer alle
forældre til at tage aktiv del i at
gøre en god skole, bedre.
Hold øje med intra, der vil løbende komme informationer.
Valgbestyrelsen er nedsat og består af Thomas Rygaard Lassen,
Mads Dam og Dorthe Ninn.

Min uddannelse
Som tidligere omtalt vil en stor del af planlægning af undervisningen og
evaluering af eleverne komme til at samle sig i platformen ”Min Uddannelse”.
Lærere og pædagoger arbejder på højtryk for at blive fortrolige med platformen. Fra kommende skoleår vil følgende være at finde i MU.:
 Årsplan
 Fremmøde
 Udvalgte undervisningsforløb
 Karakterer
 Elevplaner
 UPV for 8. OG 9. klasserne

Fastelavn
Nogle forældre i indskolingen har undret sig over, at vi ikke holder
fastelavn i skoletiden.
Vi har i år vurderet at anvende skoletiden til undervisning – men vi
lytter og vil naturligvis genoverveje det til kommende skoleår.

Program for læringsledelse
Forældre
Forældre udtrykker høj tilfredshed på de områder, der er spurgt ind til.
- svarprocenten var lidt lavere i T2 men dog alligevel på 49 %.
Særligt positivt er det :
Der opleves enighed mellem skole og hjem angående de normer og regler, der er i skole.
Forældre svarer, at der er god kontakt med deres barns lærere.
Forældre synes, skolen værdsætter den viden, forældre har om deres barn.
Forældre svarer generelt det sammen, som ved den første undersøgelse.

Elever 0.-3.
Eleverne i 0.-3. kan stadig godt lide at gå i skole.
Alle parametre placerer sig over middel.
Oplever at relationen til lærere er blevet lidt bedre, lærere roser lidt mere, og lærere
interesserer sig for, om eleverne har det godt.
Eleverne giver udtryk for, at undervisningen ligger lidt under målingen i T1- men ikke signifikant– stadig placerer elevernes mening om undervisningen sig over niveau sammenlignet med lands og kommunal niveau.

Eleverne i 4.-9.
Eleverne markerer fremgang på områderne struktur og deres egen parathed til skolegang.
Der er spores lille stigning i oplevelsen af støtte og interesse fra læreren.
Omkring feedback ses en ikke signifikant fremgang.

Tingstrup skole set i kommunal sammenhæng
På næsten alle de målte parametre beretter svarene om, at Tingstrup skole placerer sig
pænt.
Signifikant er der positive svar omkring elevernes egen forventning til mestring.
Og en oplevelse af god skoleadfærd– det er da svar, vi kan være glade for.
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