Nyt fra Tingager, December 2014.
Atter står der december i kalenderen, og sandt at sige iler måneden af sted i et hidtil
ukendt tempo, og alskens gøremål op til jul er endnu tilbage at blive skudt i gang. Men
mon ikke vi alle når at blive klar, også selvom dagene går?
Travlheden er mærkbar hos os alle. Folkeskolereformen og loven om lærernes arbejdstid
har afstedkommet sine udfordringer, på godt og ondt.
Men en kort status efter cirka 100 dage, midt i en stor forandring vi sammen er ved at
skabe:
- og et kig på hvad Forældre og Samfund giver af feedback til skolereformen
- og et kig på hvad Dansk elevorganisation giver af feedback til skolereformen
så vover jeg at sige: ”vi trods alt er kommet godt i gang med skolereformen på
Tingagerskolen”.
Det er interessant at iagttage, hvordan medierne udlægger fortællingerne om
skoleverdenen. Vi har læst om elever, der er trætte efter en lang skoledag, understøttende
undervisning som udmøntes meget forskelligt rundt omkring og et sygefravær blandt
lærere, som er vokset eksplosivt. Jeg er ikke sikker på, at de fortællinger altid er
sandheden, men medierne har en tendens til at ville fortælle de historier, der er salg i, og
hvem gider læse om de positive elementer i reformen.
Lys på cykel/parkering:
Ligeledes er det årets mørkeste tid, og derfor en opfordring til, at alle hjælper med
reflekser og lys på cykler – der er rigtig mange børn og unge, der kommer til skolen inden
for et meget kort tidsrum om morgenen. Trafiktætheden er stor, også på
parkeringspladsen ved af- og påsætning. Det skaber farlige situationer for alle, og især for
de elever, der køres med taxa. Vi er derfor i gang med, i samarbejde med teknisk
forvaltning, at øge sikkerheden gennem øget skiltning og tydeligere vejvisning.
Jeg henstiller endnu en gang til at følge kørselsretningen og parkere i de afmærkede båse,
samt holde kort tid i afsætningsområdet.
Nu, hvor byggeriet ved gymnastiksalene er færdiggjort, er det tid for ALLE at parkere ALLE
cykler i cykelskuret ved Lombjergevej – det er stadig muligt at cykle bag om
gymnastiksalene, hvis man kommer fra stien eller fra Østre Ringvej.
Gymnastiksal:
Renoveringen af gymnastiksalene er nu færdigt, det kan vi alle glæde os til og især
idrætstimerne, idrætsundervisningen og idrætslærerne kan se frem til mere bevægelse.
Det er FLOT klaret de seneste måneder, hvor idrætsundervisningen har budt på
”alternativ” idræt udenfor og uden for sæsonen.
Baderummene er ligeledes blevet renoveret, og fremstår lækre, lyse og indbydende. Det
er nu muligt for elever, at ligge tøj og værdier i aflåste skabe/lockers. Eleverne medbringer
selv en hængelås. Det kan anbefales at sætte nøglen på en elastik, der kan opbevares på
benet/i strømpen under idrætstimen.
Juleafslutningen den 22. december 2014 afholdes for hele Tingagerskolen i
gymnastiksalene.

Salatbar:
De seneste uger i december har det været nødvendigt at ændre salatbarens koncept. Det
er ikke længere muligt at tilbyde salatbar/vælg selv. Vi vil i den kommende tid afsøge de
bedste muligheder for fortsat at tilbyde salat/sandwich. Det vil skolebestyrelsen tage
stilling til i starten af det nye år, men vi skal allerede nu orientere om ændrede vilkår og
evt. prisstigninger. Det kan ligeledes betyde, at vi ikke kan garantere, at der er
salat/sandwich til alle – salatbaren skal fremover ses som en mulighed – ikke som en
sikkerhed. Det handler om at ramme antallet af leveringer og ikke få tab på salatbaren –
det vil i givet fald skulle betales fra skolens undervisningsmidler. Vi orienterer løbende via
intra.
Tak for samarbejdet i 2014 – glædelig jul og godt nytår til jer og jeres
Bjarne Nielsen
Skoleleder

Personalerokeringer:
Afgang:
Gitte Hviid, lærer i grundskolen
Lissen Haurum, børnehaveklasseleder
Eva Lademann, lærer i specialklasseafdelingen
Peter Horster, lærer i overbygningen
Tak for stor indsats på Tingagerskolen og held og lykke i nye arbejdsmæssige
udfordringer/seniorliv.
Tilgang:
Linda Bonderup, lærer i grundskolen
Trine Faldborg, lærer i specialklasseafdelingen
Tine Bejerholm, lærer i specialklasseafdelingen
Merete Jensen, børnehaveklasseleder
Pernille Sandberg, lærer i overbygningen
Signe Woxen, lærer i overbygningen
Velkommen til Tingagerskolen.

