Godt Nytår til jer alle og tak for samarbejdet i 2010. Jeg synes vi alle sammen skal være stolte og
tilpasse med alt det vi fik lært hinanden i det forgangne år – men samtidig huske, at det vi ikke fik
lært i 2010, vil vi stå på tæer for at få lært i 2011.
Vi skal jo alle, som kendt filosof så smukt har sagt, lære hele livet igennem.

Så er det atter tid for afvikling af de obligatoriske test. Forældre informeres af de involverede lærere
før testen, og testens resultat fås efterfølgende af de samme lærere. Skolestyrelsen har, efter seneste
års evaluering, bestræbt sig på, at resultaternes ordlyd gøres endnu mere brugervenlige.
Obligatoriske test i skoleåret 2010/2011:
Fra den 10. januar til den 29. april 2011 skal alle folkeskoler gennemføre obligatoriske test.
Der findes ti obligatoriske nationale test i fagene matematik, engelsk, geografi, biologi, fysik/kemi
og dansk, læsning. Oversigten viser, på hvilke klassetrin og i hvilke fag de obligatoriske test skal
gennemføres.

Fag og klassetrin
Dansk, læsning
Matematik
Engelsk
Geografi
Biologi
Fysik/kemi

2.
X

3.
X

4.
X

5.

6.
X
X

7.

8.
X

X
X
X
X

Den 14. december 2010 faldt, med et bredt politisk forlig, skolestrukturen endeligt på plads. Det
betyder for Tingagerskolen, at overbygningen fra Tre Ege Skolen flyttes til os, og at Tingagerskolen
bliver et af blot to steder i Faaborg Midtfyn Kommune, hvor der undervises 10. klasse.
Dermed blev måneders uvished afløst af konkret viden, hvor der nu sættes al opmærksomhed ind
på, at alle – dvs. nye elever, nye forældre, nye medarbejdere – får så optimal en overgang til
Tingagerskolen som overhovedet muligt. Hertil hører en lang række informationsmøder og besøg

mellem de unge og de nuværende klasser. Kommunikation bliver et særdeles vigtigt redskab, for at
dette skal lykkes bedst muligt.
Det betyder, at antallet af elever stiger fra de nuværende ca. 400 til kommende ca. 500 elever, og
det betyder, at skolen udbygges med 5 lokaler placeret i den nuværende store skolegård placeret
mod Lombjergevej. Der afholdes licitation i slutningen af januar og byggeriet påbegyndes i starten
af februar, så det er klar til indvielse/ibrugtagning til starten af det nye skoleår.

Godt nytår til alle!

Bjarne Nielsen
Skoleleder

Ansættelse:
 Dennis Gamst Andersen er ansat i en fast stilling fra den 1. januar 2011. Dennis vil tilhøre
skolens indskolingsteam og primært være i 3.a.
 Hjørdis Skat Nørregaard er ansat i tidsbegrænset stilling fra den 1. januar 2011 til den 30.
juni 2011. Hjørdis vil tilhøre skolens specialklasseteam og primært være i ældste trin.
 Vi forventer at, Stine Nielsen ansættes i en tidsbegrænset stilling fra den 1. februar 2011 til
den 30. juni 2011. Stine vil tilhøre skolens specialklasseteam og primært være i 1.-2.C.
Stort velkommen til alle tre.

