SEPTEMBER 2011

INFORMATION:
 Trine vores skolesekretær er
gået på barsel. Malene Hoppe
er barselsvikar.
 Bente Poulsen er gået på efterløn pr. 1. sept. 2011. Torben
Andersen går på efterløn pr. 1.
oktober 2011. Vi takker for
indsatsen og ønsker held og
lykke fremover.

TINGAGERNYT

NYT SPÆNDENDE ÅR IGANG
Sommeren svinder bort, hvis man i år
overhovedet kan tale om sommer - trods
mange dråber fra oven håber jeg, at alle
har haft en rigtig dejlig ferie.
STORT velkommen til ca. 200 nye elever, 12 nye medarbejdere og rigtig mange nye forældre.
Tingagerskolen er nu på 509 elever,
fordelt på 4 afdelinger – vi er 65 medarbejdere, der får hverdagen til at fungere
så optimalt som muligt.
Ferien blev for Tingagerskolens vedkommende brugt på at afslutte byggeriet,
flytte rundt på rigtig mange flyttekasser,
møbler, kontorer, renovere klasselokaler,
renovere kontorer, indrette depoter og
pakke flyttekasser ud igen…….
Rigtig megen aktivitet og utrolig mange
personer og hænder har været i gang for
at nå målet, så eleverne kunne starte d.
16. august i nye og indbydende rammer.
Trods mindre udfordringer, konkurs
blandt håndværkere m.m. LYKKEDES
DET næsten at være klar – rigtig mange
tak for alles indsats i forbindelse med
dette omfattende projekt.
Ligesom bygninger og udvalgte lokaler
har fået en opfrisker, så har parkeringspladsen og trafikforhold fået et længe
ønsket løft. Det er, med den nye buslomme ved Østre Ringvej, lykkedes at ændre
tilkørslen til skolen således, at gående,
cyklister, bilister og busser ikke færdes
på samme område – et arbejde der har
været på skolebestyrelsens ”ønskeliste”
længe.
Jeg er sikker på, at vi – trods mange flere
elever og forældre – har opnået en mere
trafiksikker vej til og fra skole.
Alle, der kommer til skolen med bil,
bedes på parkeringspladsen holde højre
om ”øen” med parkerede biler, og sætte
børn af på de markerede områder for ”af& pålæsning”. Hvis man følger sit barn

ind på skolen, er man velkommen
til at bruge de afmærkede parkeringsbåse. Det er ligeledes muligt at
køre ind ved Lombjergevej for afsætning/aflæsning af cykler.
Et nyt skoleår er kommet godt i
gang, alle overbygningsklasser har
været gennem introforløb og efterfølgende klassedannelser. Det har
været en spændende udfordring, og
jeg føler mig overbevist om, at
lærernes professionelle arbejde med
dette giver gode muligheder for
læring i den ”bedste klasse for alle”.
Som en del af introforløbet har flere
klasser overnattet på skolen og 9.
klasse har været på skolerejse til
Berlin – alt sammen for at kickstarte en ny skole.
Forældre-/Venneforeningen lavede
ligeledes et fantastisk arrangement
med Thomas Hartmanns standupshow, dans og hyggeligt samvær
en fredag aften i august.
Skolebestyrelsen har i Anette Poulsen fået ny formand. Tak for stort
arbejde til afgået formand Linda
Aaholm Hansen efter 5 års godt
samarbejde, heraf de 4 år som formand – det er bemærkelsesværdigt
”for en rejse” Linda, skolebestyrelsen og Tingagerskolen har været på
gennem de seneste år og perioden i
formandskabet. Jeg glæder mig til
fortsat samarbejde med skolebestyrelsen og til samarbejdet med Anette Poulsen, Ove Nørett (ny næstformand) og Anita Lohmann, der er ny
i bestyrelsen.
Til orientering er der, på skolebestyrelsens foranledning, netop
iværksat trafiktælling på Lombjergevej med henblik på evt. fremtidige tiltag for at trafiksikre en nu
endnu større skole.
Jeg er sikker på, at der venter et

særdeles spændende skoleår for os
alle – og har allerede en masse at
glædes over.
Med venlig hilsen
Bjarne Nielsen
Skoleleder

Overflyttede medarbejdere:
 Anne Lise Hein - Overbygning 9. kl.
 Birgitte J. Dyrehauge - Overbygning 7. kl.
 Karen-Bente Krautwald - Overbygning 8. kl.
 Bjarne Poul Knudsen - Overbygning 8. kl.
 Helle V. Nysæther - Grundskolen 1. kl.
 Jens Verner Andersen - Overbygning 9. kl.
 Jørgen Rasmussen - Overbygning 7. kl.
 Poul Otto Kristensen - Specialklasser
 Stine B. Jensen - Overbygning 10. kl.
 Steffen F. Nielsen - Grundskolen/6. kl.
 Bente Slangerup - Ungdomskolen
 Dorthe Nielsen - Ungdomskolen

