DECEMBER 2011

INFORMATION:
Sidste dag før juleferien er:
onsdag d. 21 december fra
kl. 8.15 til 11.35
Første skoledag i 2012 er:
onsdag den 4. januar - efter
almindelig skema

Julen står for døren, et kalenderår rinder ud, og det er
tid til at gøre status for 2011.
Det har været et særdeles spændende og udfordrende kalenderår for alle omkring Tingagerskolen. Fusionen med 100 elever ekstra, nye medarbejdere, nye
forældre og delvis nye lokaler har selvfølgelig optaget
os alle i det forgangne år. Flere organisationsteorier
mener, at det tager 3-5 år før en sådan fusion er fuldt
etableret og integreret – jeg mener derfor at kunne
konstatere at, vi på nuværende tidspunkt ”er godt på
vej”.
2011 har, traditionen tro, budt på fælles høstfest for
hele skolen og julearrangement for 0.-6. klasse.
Forældre/Venneforeningen havde igen tilbudt at lave
og sælge mad til de interesserede. Desværre var der i
år så få tilmeldte til spisningen, at F/V valgte at aflyse
spisetilbuddet. Alligevel kunne jeg med glæde se og
opleve den store opbakning til begge arrangementer
fra både elever og forældre. Det er dejligt at kunne
mødes på skolen i det ”uformelle rum” uden stramme
dagsordener – det giver en anden og anderledes snak
mellem elever, forældre, lærere og ledere.
Skolebestyrelsen har i det forgangne år været optaget
af fusionen, en god overgang fra Tre Ege skolen til
Tingagerskolen – både i forbindelse med fusionen og i
tiden der kommer, god og sikker skolevej samt skolens ordensregler, herunder elevers brug af IT/internet
og de ældste elevers mulighed for at forlade skolen i
mellemtimer og frikvarterer.
I forbindelse med sikker skolevej afstedkom skolebestyrelsens arbejde en trafiktælling på Lombjergevej.
Denne undersøgelse er vel overstået og nødvendige
forbedringer vil måske blive mulige i de mange prioriteringer, som FMKs politikere skal gøre.
Den fortsatte renovering af Tingagerskolen blev i forbindelse med FMK-budgettet desværre udskudt i et
år. Yderligere gennemgribende renovering af gymnastiksale, omklædningsfaciliteter, faggang, fuglegang
og indskoling vil derfor ske i 2014 og 2015. Vi vil i tiden, der kommer, have fokus på mindre, nødvendige
vedligeholdelsesprojekter både ude og inde.

TINGAGERNYT
I denne mørke tid opfordrer jeg nok en gang alle
til at hjælpe alle med brug af reflekser og lys på
cykler. Især om morgenen kan vi mærke, at vi er
en ny og større skole med flere busser, biler,
cyklister og gående på vej til skole. Lys og reflekser skaber mere sikkerhed for alle.
Jeg er sikker på, at alle vores elever/børn igen i
år den 24. december vil blive forkælet og
”begavet” med alverdens herligheder – derfor
skal alle forældre forkæles med en særlig julegave for voksne.
D. 6. februar 2012 inviteres I til arrangement på
skolen - KUN FOR VOKSNE.
Arrangementet indeholder: Beretning fra skolebestyrelsen, generalforsamling F/V og inspirerende, morsomt og underfundigt foredrag ved psykolog Jens Andersen omkring nutidens børn og
tilhørende forældreroller. Sæt allerede nu X i kalenderen, og sørg for at barnepigen er klar. Nærmere invitation følger i det nye år.
På Tingagerskolens vegne tak for foreløbig indsats fra alle vedr. vores ”nye skole” – tak for
samarbejdet i 2011, og der er god grund til at
glæde sig til 2012.
God jul og godt nytår
Bjarne Nielsen
Skoleleder
VELKOMMEN TIL:
Torben Kjemstrup Nielsen, ansættes som
skolepædagog pr. 1. januar 2012
Jane Faber Holst, ansættes som AKT-lærer
i Grundskolen pr. 1. januar 2012
Praktikant Kristian Brugge er i praktik i overbygningen fra uge 1 til uge 7
Praktikant Thomas Larsen er i praktik i overbygningen fra uge 1 til uge 7
Jonas Jeppesen er i praktik som PAU-elev i
SFO frem til den 28. marts
FARVEL TIL:
Tanja Stolborg stopper som skolepædagog
pr. 31. december 2011

