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TINGAGERNYT
Godt i gang - "godt du kom"
Sommeren gik på hæld, badevandet blev igen
koldere - omend det ikke nåede de ønskede temperaturer - nyt skoleår, med nye elever og medarbejdere - men stadig fokus på at lave den bedst mulige
skole i de økonomiske rammer, der stilles til rådighed.

- Mange nye udendørs redskaber giver gode og flere muligheder for leg, læring og bevægelse. De er
blevet taget godt i brug i både frikvarterer og idrætsundervisningen. De mange redskaber og placeringen rundt på "uudnyttede arealer" giver spredning af
børn i bevægelse, og dermed endnu bedre trivsel
og tydeligt færre konflikter mellem eleverne.

Trivsel i skolen

- en ændret lovgivning pr. 15. august 2012 for at
lave flere røgfrie miljøer og mindske mulighed for
deltagelse i passiv røg betyder, at det IKKE er muligt at ryge på institutioner, hvor der er elever under
18 år.

Det er fortsat et indsatsområde i FMK at skabe trivsel for elever i skolen, få flere elever der møder i
skolen og mindske fraværet - ligesom det fortsat er
et mål at højne antallet af unge, der tager en ungdomsuddannelse og en gymnasial ungdomsuddannelse. Vi er derfor, i samarbejde med skolebestyrelsen, optaget af, hvordan vi samlet kan øge fremmødekulturen for alle elever, og optaget af, at alle dage
med fravær har betydning i forhold til den enkelte
elevs faglige udbytte og mulighed for at dyrke og
opretholde de vigtige relationer til kammerater og
klassemiljøet. Vi er optaget af skolens rolle og forældres ansvar, som barnets betydningsfulde voksne,
ligesom vi er optaget af det vigtige i det gode samarbejde mellem skole og hjem, for tidligt "at ændre
på uheldige" fremmødemønstre.

Dette gælder selvfølgelig også for Tingagerskolen.
Der vil derfor være brug for ændrede vaner for de
medarbejdere, der tidligere havde mulighed for at
ryge i indrettet lokale, og for forældre ved arrangementer på skolen (forældre-møder, høstfest, julearrangement, m.m.). Til orientering er parkeringsplads
også en del af skolens matrikel.

Det er fortsat en mulighed for elever i 8.-10. klasse
at forlade skolen i frikvarterer og mellemtimer. Desværre er der unge, der bruger denne mulighed på at
ryge. Skolebestyrelsen har endnu en gang debatteret principperne omkring dette. Det er fortsat muligt
Hvis jeg ser på de samlede statistikker over elevfra- at forlade skolen for elever i 8.-10. klasse.
været, er der enkelte elevers fravær, der har stor
Men vi skal have fokus på at skabe:
betydning for det samlede resultat. Der er derfor et

gode sunde vaner uden adgang til røg.
øget fokus på at ændre kultur for disse få elever,
men også fokus på alle elevers gode fremmødekul- 
forebygge at unge begynder at ryge.
tur.

signaler for rygere.
Vigtige aktører for at skabe gode skolevaner er såforældres ansvar.
ledes: Forældre, elev, klassekammerater, klasselæ- 
rer, klassens lærere, skolens ledelse.
Renovering
Se evt. morsomt emne relevant klip:
youtube, godt du kom. http://www.youtube.com/
watch?v=zBirtfDh65c
En sund skole i bevægelse
Specielt to forandringer er værd at bemærke med
nye muligheder og nye vaner, der skal indarbejdes.

Der er indgået forlig blandt alle kommunalbestyrelsens partier om næste års budget. Det er overordnet set godt, men skolens fortsatte renovering skubbes dog endnu et budgetår.
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