Sommerhilsen
samt lidt praktisk information
Ferie, ferie, ferie,
slap nu af, du har fri,
og syng en glad melodi.
Op mod solen ler vi,
den vil skinne, til ferien er forbi.
Sidste skoledag inden ferien! I dag er det ferie, solen skinner faktisk og alle børnene på Tingstrup
Skole samles i salen og synger den traditionsrige feriesang. Herefter er det sommerferie - en særlig
dag de fleste glæder sig til. Som det også i feriesangen synges, så skal der laves sjov i mark, eng og
skov, for med skole og lektier er det sket.
Når en god lang ferie på 6 uger er slut, så starter skoledagen igen den 10. august. Det er forhåbentlig også noget, som børnene ser frem til med glæde. For nogle af eleverne betyder det nye år
større forandringer end for andre: 0. klasserne starter i skole, 1. klasserne får nye lærere og nye
fag, de tre 2. klasser bliver til to 3. klasser, 4. klasserne rykker til mellemtrinnet og 6. klasserne
møder helt nye klassekammerater i 7. klasse og så bliver 8. klasse til niende og dermed skolens
ældste elever.
Det er dog ikke kun for børnene, der sker nyt. Tingstrup Skole siger farvel til en helt række lærere
og faste vikarer, som alle skal lave noget andet næste skoleår. Steen Asgeir Petersen, Dorthe Myrfeld, Anita Christensen, Kandy Bosefe, Anne Paaske Christensen, Else Marie Poulsen, Martin Kristensen, Marie Østergaard og Tobias Larsen. Derudover skal vi også sige farvel til afdelingsleder
Morten Krabbe, som skal være viceskoleleder på Sjørring Skole. Sidst men ikke mindst, så tager vi i
dag afsked med Hanne Borre, som efter 35 år på Tingstrup Skole har valgt at gå på pension.
Til alle siger vi tak for indsatsen og held og lykke fremover.

Og så til det lidt mere praktiske:
Første skoledag er den 10. august, hvor eleverne møder efter nedenstående plan:
 Børnehaveklasserne møder kl. 09.00 - 14.00
 1. - 3. kl. møder kl. 08.00 – 14.00
 4. - 9. kl. møder kl. 08.00 – 14.00

Skemaer:
Klassernes skemaer kan ses på Intra i løbet af uge 27. Her vil det også fremgå, hvilke lærere klassernes skal have til de forskellige fag. Til næste år planlægger vi med 2 skemaperioder, hvor den
første går frem til den 8. januar.
Valgfag og linjer:
Vi er stolte af, at vi i år kan tilbyde eleverne 5 linjer i hele overbygningen. Linjerne er:
 Kunst og håndværk
 Musik og drama
 Sport
 International linje
 Naturfag
Derudover tilbydes eleverne i overbygningen et bredt udvalg af valgfag, som i alt udgør 14 forskellige valghold med spændende indhold.
I løbet af uge 27 får eleverne i overbygningen besked på, hvilke valgfag og linjer, de skal deltage i.
Alle har dog i forhold til linjer fået deres første ønske opfyldt, og for valgfag er det første eller andet ønske.
Bevægebånd:
Til næste skoleår er der ikke længere bevægebånd, men de gennemsnitlige 45 minutters bevægelse om dagen integreres i undervisningen, hvilket også er intentionen med skolereformen. Bevægelsen i undervisningen vil have et særligt fokus i det kommende skoleår.
Lektiehjælp og faglig fordybelse:
Et andet fokus det kommende skoleår er lektiehjælp og faglig fordybelse, som efter folketingsvalget er blevet obligatorisk for alle. Den faglige fordybelse er et udviklingspunkt og et element i skoledagen, som vi har ambitioner for. Målet er, at alle elever får faglige udfordringer eller hjælp i
både skoledagen, men også i den faglige fordybelse. Derudover at lektiehjælpen målrettes både
de fagligt stærke og de fagligt mindre stærke elever, så alle lærer mere.
Orientering fra SFO
Mandag i uge 32 skal lærere og mange af pædagogerne på kursus. Der vil være enkelte af det faste
personale samt vikarer i SFOén, men hvis I har mulighed for det, så opfordres I til evt. at lave legeaftaler eller at hente tidligt den pågældende mandag – det vil være en stor hjælp.
Den nye skoleleder!
Her til sidst vil jeg benytte muligheden for at fortælle, at jeg er blevet rigtig godt modtaget af både
elever, personale og forældre. Jeg har nu været skoleleder på Tingstrup Skole i knap 2 måneder,
og det har været en fantastisk start. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det er den helt rigtige skole,
jeg har valgt, og jeg glæder mig til at komme i gang med næste skoleår.

I ønskes en rigtig god sommer.
Med venlig hilsen
Lars Borst Hansen
Skoleleder

