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Nyhedsbrev
TINGSTRUP SKOLE

Kalenderglimt
August:
13/8: Første skoledag
efter ferien.
0. kl. fra kl. 9.00-13.15.
1.-3. kl. fra kl. 8.00-13.15.
4.-9. kl. fra kl. 8.00-14.00
Oktober:
Uge 41: Emneuge.
11/10: Skolefest.
12/10: Motionsdag.
__
Morgensang
i Indskolingen:
Forældre er velkomne:
Mandage i august.
Tirsdage i september.
Onsdage i oktober.
Torsdage i november.
Fredage i december.

Personalenyt
Lige inden vi gik på sommerferie blev Catrine
Bjerregaard fastansat i en
pædagogstilling i SFO.
Christina Rossing (Chris)
er projektansat for kommende skoleår som trivselscoach. Christina skal
støtte elevernes trivsel,
skoleglæde og motivation
i udskolingen. Se Christinas velkomsthilsen her.

2018 AUGUST

Kære alle
Vi glæder os til mandag morgen, hvor vi tager imod 563 elever. Heraf 41 små i børnehaveklasserne.
Alle er forhåbentlig fyldt med god energi oven på en fantastisk sommer.
Alle elever på nær børnehaveklassen møder ind klokken 8.00. Kl. 8.15 mødes 1-9 klasse i
hallen til en Godmorgen sang. Forældre til de yngste elever, som måske har fulgt de små, er
velkomne til at deltage i morgensangen i hallen.
Vi har i den seneste uge arbejdet på at få planlagt det kommende skoleår. På skolen har der
været højt humør og aktivitet i alle kroge.
Ombygningen er gået rigtig fint, og fredag morgen forlader håndværkerne øverste gang, så
rengøring og pedeller kan komme i gang.
Det er jo i år, at skolen sørger for, at også de ældste elever i 9. klasse får cromebook, og de
er på vej, men i går fik vi at vide, der kan være forsinkelse på levering. Efter sigende kører
de rundt i en togvogn i Kina – men de er op vej.
Vi glæder os til at se jer alle – klik her hvis du er i tvivl om,
hvilket klasseværelse, du skal møde ind i.

I løbet af august og september vil der blive forældremøder på
alle årgange, hvis I ikke allerede har datoen kommer den
snarest fra jeres lærere på Intra.

SKOLEBESTYRELSEN
Kommunikation mellem skole og hjem. På det sidste skolebestyrelses møde inden sommerferien vedtog skolebestyrelsen et princip for kommunikation
mellem skole og hjem. I kommer til at høre om princippet omsat i praksis på de
kommende forældremøder. I kan læse det nye princip her.
Skolebestyrelsen de kommende to år kan ses her.
Datoer for skolebestyrelsesmøder i 2018/19 kan ses her.

NYHED I BODEN
Boden vil få fast leverance fra en bager fire dage om
ugen. Jobklassen vil levere brød en dag om ugen.

FRUGTORDNING

Renovering
Renoveringen går fremad, og vi glæder os til at tage den
ny renoverede gang i brug.

Skolen er blevet tilbudt at komme gratis med i en ny
frugtordning efter ferien og 3 måneder frem.
Det betyder, at alle elever igen får et stykke frugt
hver dag kvit og frit.
Vi forventer, det træder i kraft uge 34.

Velkomsthilsen fra Christina Rossing

Kære Tingstrup Skole
På mandag starter jeg i overbygningen som trivselscoach, hvor jeg skal arbejde med nogle af
de elever, som har det svært, ikke i forhold til det boglige, men mere i forhold til sociale kompetencer, selvtillid og selvværd.
Den første uge vil jeg cirkulere rundt i klasser og på gangene og præsentere mig selv for eleverne, og observere det miljø og de sociale kulturer de har udviklet. Mit opholdssted derefter
bliver primært ovre hos eleverne – også i frikvartererne, og ellers er jeg at fange hos AKT’erne. Jeg er ansat 22 timer i ugen, og møder ind fra kl. 9.30, mandag, tirsdag, torsdag og fredag.
Jeg er uddannet pædagog med speciale inden for mennesker med sociale problemer med
hovedfokus på motivationsarbejde. Jeg har erfaring fra ungdomsmiljøet via den kommunale
Ungdomsskole samt erfaring med socialpsykiatri fra Region Nordjylland.
Jeg glæder mig til at lære jer at kende.
Hilsen Chris :-)

