JUNI 2012

INFORMATION:
Sidste dag før ferien er:
Fredag d. 29. juni kl. 9.00 – 11.35
Første skoledag efter sommerferien er:
Mandag d. 13. august kl. 9.00 11.35

TINGAGERNYT
SPÆNDENDE skoleår nærmer sig sin afslutning
Sommeren står for døren, ferie venter forude – lad blot varmen og forventningerne til sommeren komme til. Et helt
særligt, travlt og spændende skoleår nærmer sig sin afslutning, hvor der naturligt har været et stort fokus på
”Tingagerskolen som en ny skole” efter fusion, tilbygning,
nye tilkørselforhold, delvis renovering m.m.

I februar var der arrangeret spændende foredrag ”kun for
voksne” samt generalforsamling med nyvalg til Forældre-/
Venneforening. Desværre var der meget få fremmødte, og
det lykkedes ikke at få valgt en ny bestyrelse. Det var derfor glædeligt, at der ved ekstraordinær generalforsamling
var en del flere forældre og at det lykkedes at få valgt en ny
bestyrelse til Forældre-/Venneforeningen - der faktisk er
lige så gammel som Tingagerskolen. Det var også glædeForud for skoleåret var der afholdt flere informationsmøder ligt at konstatere, at der var en del flere forældre, der mødte
for såvel nye som tidligere elever og forældre vedrørende frem til foredraget om unges sundhedsvaner med Frede
fusion, sammenlægning, klassedannelser, introforløb m.m. Brauner.
Erfaringer fra andre skoler i lignende processer viste, at
Forældre/Venneforeningen er nu i gang med at ”opfinde
eleverne hurtigt ville omstille sig til en ny virkelighed – når
elever udviste tryghed og tilpashed med forandring, var det nye initiativer/arrangementer”, der kan komme hele Tingagerskolen og de mange elever til glæde.
let som forældre at være tilpas med forandring. Personalets tilvænning til fusion var og er erfaringsmæssigt en større tilvænning. Det tager tid at samle to forskellige kulturer til
Kommende års fokus vedr. pædagogisk udvikling på Tingén kultur.
agerskolen koncentreres om følgende indsatser/projekter:
Det var derfor særdeles interessant at høre resultatet, da
Fortsættelse af det 3-årige fælleskommunale projekt
konsulenter fra Fagsekretariatet for undervisning gennemmed LP-modellen – der har fokus på at ændre og forbedre
førte gruppeinterview af ti ”nye elever på Tingagerskolen”.
læringsmiljøet i de enkelte klasser og skabe baggrund for
Samlede tilbagemeldinger fra de interviewede unge:
øget inklusion.
Alle er glade for skiftet/Tingagerskolen
IT-projekt i kommende 7. klasse – en årgang og et
Alle synes introforløb (med efterfølgende klassedan- skoleår uden brug af bøger – der undervises med elektronelse) var godt og nødvendigt
niske læremidler på bærbare PCere og tablets.
Flere havde for nylig været i skoleskift andre klasseTidlig sprogstart – engelsk begynder i 2. klasse (i stedannelser – dette til trods var der stor enighed om, at det for 3. klasse) og tysk begynder i 6. klasse (i stedet for
det var nødvendigt med helt nye klassedannelser
7. klasse)
De unge følte sig godt informeret om skoleskift
Øget fokus på faglig læsning – med deltagelse i udvikDet var svært for de unge at pege på yderligere tiltag, der skulle gøre lignende sammenlægninger
optimal

lingsprojekt i kommende 4. klasse og kommende 7. klasse.

Mind-class – samarbejde med Espe skole, NordagerSamlet set mener jeg de tidligere omtalte erfaringer fra an- skolen, Tre Ege Skolen og Ungdomsskolen om frivilligt
dre skolesammenlægninger, svarer særdeles godt til Ting- undervisningstilbud for højt begavede elever.
agerskolens. Der vil derfor fortsat være udfordringer og
arbejde, der skal gøres for at samle Tingagerskolens personale om én og samme kultur.

Vi vil i tiden der kommer fortsat have fokus på mindre, nødvendige vedligeholdelsesprojekter både ude og inde. I foråret har
flere lokaler på specialgangen fået nye gulve, gardiner, maling,
skabe og møbler ligesom billedkunstlokalet nærmest er ukendeligt efter samme renovering.

Ved overgangen til 2013 - eftersom vejret tillader - kommer følgende forbedringer:
Gynger samt 4 udendørs fitness-redskaber ved
Lombjergevej - 7.+8. klasse

Klatretårn ved grundskolen – nuværende bålhytte
Henover sommeren vil gulvet i gymnastiksalene blive slebet og
lakeret, ligesom der skabes forbedrede forhold for opbevaring af
legeredskab/legetårn – erstatter nuværende ved busholdematerialer i depotrum. Der vil blive opsat yderligere 7 SMARTplads
boards, så der nu er elektroniske tavler i alle klasselokaler og de
mest brugte faglokaler.
Klatretårn ved grundskolen/overbygning/Læringscenter
Endelig vil udeområderne få et gevaldigt løft. Vi har sammen
med Skolebestyrelsen prioriteret at se på hele udeområdet, og
set det som èt samlet område, der skal løftes til glæde for såvel
store som små elever. Der har været fokus på at ”ubrugte områder” uden megen aktivitet sættes i anvendelse, samt at få
skabt lege og bevægelse i tråd med skolens visioner om en
mere sund skole.
Der vil derfor henover sommeren komme følgende forbedringer:
Svævebane ved SFO

Det bliver FANTASTISK med disse udeområder, med MEGET
mere bevægelse i frikvarterer, men helt sikkert noget der kan
forbedre idrætsundervisningen og gerne noget der kan bruges
af forældre på aftenens joggingture. Glæd jer til efter ferien.
God sommer i godt vejr med samvær med familie og venner.
Bjarne Nielsen
skoleleder

Nyt gyngestativ ved grundskolen
Multibane ved grundskolen
Labyrint ved grundskolen
6 udendørs fitness-redskaber i skulpturhaven
Sandkasse i skulpturhaven
Gynger samt 3 udendørs fitness-redskaber ved Grønngården – 10. klasse
Bord-/bænkesæt til overbygningen

Personalerokeringer:
John Petersen, starter som lærer i overbygningen pr. 1/8-2012
Der ansættes en skolepædagog til Specialafdelingen pr. 1/8-2012
Velkommen til.
Carsten Hansen går på pension pr. 1/8-2012
Anette Nielsen går på pension pr. 1/9-2012
Tak for mange års arbejde og indsats på Tingagerskolen
Trine vores skolesekretær er tilbage efter barsel pr. 1/8/2012

