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Velkommen til den nye form for nyhedsbrev, som jeg håber, at I vil tage godt imod. Vi har et stort ønske 
om, at gøre vores kommunikation så målrettet og informativt som muligt og samtidig let tilgængelig. Dette 
nyhedsbrev vil udkomme én gang om måneden. I vil som forældre også modtage nyhedsbrev fra klassens 
lærere en gang om ugen. God kommunikation er fundamentet i et godt samarbejde, og det tager vi alvor-
ligt. 

Vi er startet det nye skoleår godt op og med en næsten normal skoledag, som vi alle længstes efter. En 
særlig velkommen skal lyde til vores nye 0.klasse-elever og deres forældre. Når jeg kommer forbi i 0.klas-
serne er jeg meget imponeret over, hvor gode de er til at gå i skole. Dem bliver vi rigtig glade for.  

Nyt fra de pædagogiske ledere 

I det kommende skoleår skruer vi op for to-voksentimerne til glæde for både de dygtige elever og for de ele-
ver, som kræver støtte. Derudover laver vi en gruppe for udskolingselever, som har brug for særlig støtte. 
Det betyder, at de får den støtte, som de skal have og det frigiver mere tid til de dygtige elever. 

Nyt fra Lone

Vi har desuden ansat en medarbejder mere til vores AKT-team, som arbejder 
med børn og klasser, som kan være i mistrivsel. Derudover er de også forbyg-
gende i arbejdet med at skabe en god klassekultur. Vi har 
et særligt fokus på vores nye 0.klasser, så de får startet 
rigtig godt op. 

Skolegården var fyldt af glade stemmer og nervøse blikke, da vi ved flagstangen bød de nye 0.klasser 
velkommen til skolen. Efter Lones velkomsttale gav indskolingen de nye elever og deres forældre en festlig 
velkomst med en flot flagallé. Smilende var store hos alle.

Ude i klasserne blev der sagt ’hej hej’ til forældrene. De blev sendt rundt på skolen for, at lære om deres 
nye rolle - forældre til et skolebarn. Imens fik eleverne hilst på de nye klassekammerater, pyntet klasseloka-
lerne med deres medbragte blomster og fundet sig til rette på deres nye plads. Dagen sluttet på festligste 
vis med sang og dans i hallen sammen med forældrene.

Allerede i løbet af den første uge kom de nye 0.klasser godt i gang med de første skoleopgaver – ligesom 
skolens andre elever, der er kommet godt tilbage efter sommerferien. 

En festlig skolestart



Nyt om helhedsplanen  
Helhedsplanen nærmer sig en konkret plan for de fysiske rammer på Tilst Skole. 
Vi glæder os til at optimere skolen. Rammerne arbejdet sker under kan ses i nedenstående vision, som er 
udarbejdet med eksterne og interne samarbejdspartnere.

Tilst Skole skal være det naturlige og attraktive skolevalg for alle byens børn.
Vi vil være rammen om et børne- og ungdomsliv i Tilst, der hviler på et fundament, hvor
rettigheder, ansvar og reel medbestemmelse går hånd i hånd, og hvor lokalområdets børn
dannes til demokratiske og aktive medborgere.
Samarbejdet bygger på meningsfulde overgange i børn og unges liv og hverdag gennem
fælles værdier og børnesyn. Den enkeltes trivsel, læring, udvikling og dannelse sikres i et
stærkt fællesskab mellem dagtilbud, skole, UngiAarhus, forældre, foreninger og
lokalområdet.
Det tværfaglige og lokale samarbejde tager afsæt i fælles og klare mål, så børnene kan
blive så dygtige og livsduelige som muligt.
Tilst Skole og UngiAarhus står på en fælles stærk demokratiforståelse, hvor attraktive
lærings- og fritidsmiljøer danner rammen om trivsel, kreativitet, faglighed og dannelse.
Et godt sted at være - et godt sted at lære

Kalender for september 

Nyt fra bestyrelsen

Skolebestyrelsen vil gerne dedikere dette lille skriv til alle jer forældre, der 
har valgt at bruge en del af jeres fritid på at sidde i forældrerådet i jeres børns 
klasser.  
Det sidste halvandet år har af åbenlyse årsager været meget udfordrende i for-
hold til at skabe og styrke klassesammenhold. Nu begynder hverdagen at ligne 
sig selv, og det gør det også lettere for forældrerådene at komme på banen 
igen. Heldigvis. For forældrerådene spiller en vigtig rolle i vores børns liv på 
Tilst Skole. 
 

Forældreråd kan skabe en kobling mellem børnenes skole- og fritidsliv, give 
klassen gode oplevelser, styrke relationerne mellem klassens forældre samt 
bakke op om det gode fællesskab.  
Det er vigtigt for os i skolebestyrelsen at give alle jer forældrerødder på Tilst 
skole den opbakning, I har brug for. Samtidig er vi meget interesserede i at 
høre, hvad I har på hjerte. Derfor inviterer vi onsdag den 3. november til et 
fælles arrangement med mad og drikke for alle forældrerødder. Flere detaljer 
følger, men sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen.   

Den 16. september - sensommerfest i SFO’en
 Under sensommerfesten er der valg til forældrerådet i SFO’en

Den 28. september - bestyrelsesmøde for skolebestyrelsen


