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I dette nyhedsbrev har jeg fokus på vores elevdemokrati, og 
hvordan vi kan udvikle det.
Mathias, Lise, Magnus, Sille, Maria og jeg var på tur på Linde-
vangsskolen på Frederiksberg for at opleve deres tilgang til elevde-
mokrati. Det var en stor fornøjelse at besøge Lindvangskolen. 
Vi har helt sikkert noget, som vi kan gå videre med i vores proces 
med elevdemokratiudviklingen på Tilst Skole, som er så vigtig. Vo-
res børn og unge er utrolig seriøse i deres ønsker for deres fremtid 
og det så opløftende at være en del af det. Det bliver kun mere og 
mere tydeligt hvor vigtigt det er, at arbejde med demokrati og ikke 
kun i demokrati. 
Vores børn og unge skal naturligvis høres – det drejer sig jo om 
dem. Vi driver skole for vores elever – jeres børn og unge. 
Jeg fornemmede tydeligt, at Lindevangskolen er kommet langt i 
deres proces - flot gået. 
Vi blev meget inspireret til vores kommende arbejde af det spæn-
dende faglige input.
De unge mennesker fra Tilst skole var meget glade og tilfredse med 
besøget og har mod på at udvikle vores tilgang til demokrati.

Nyt fra elevrådet 

Elevrådsformand Marias beretning fra demokratidagen
I fredags var vi ovre at besøge Lindevangsskolen på Frederiksberg. Vi så hvordan de sørgede 
for alle eleverne blev hørt på en kreativ måde, hvor man kunne mærke, at alle eleverne også var 
engageret. Ude i skolegården blev der holdt taler til elevrådet om, hvad der kunne forbedres/foran-
dres på skolen. Der var taler fra elever helt nede i 1. klasse, og alles ideer blev hørt. 

Nyt fra Lone

Der blev så valgt en vinder fra indskolingen, mellemtrinnet og udskolin-
gen. Eleverne gik meget op i konkurrencen, og bakkede deres 
klassekammerater op. Det var alt i alt en meget 
vellykket tur, og jeg tænker at vi også fremover vil 
stjæle lidt inspiration. 

Vi har nu noget konkret at gå videre med. Vi skal nu finde vores 
måde at gøre det på. Vi skal gøre det på ”Tilst måden”. 
På næste elevrådsmøde deltager jeg også, og der skal vi fortælle 
om turen til de andre elevrødder og hvordan vi kan starte vores pro-
ces på Tilst Skole. Det skal vi naturligvis tale med vores elever om. 

Det er skønt at være skoleleder med så skønne unge mennesker 
og så have en meget spændende udviklingsproces foran os. 



Sensommerfest i SFO’en  

Kalender for oktober

Naturvidenskabsfestival

Den lille skolegård var fint pyntet, stemningen var god og humøret 
ekstra højt, da SFO’en traditionen tro inviterede til sensommer-
fest. 
Det var dejligt at opleve den store opbakningen fra jer 
forældre – det virkede til, at alle har savnet, at vi kan samles til 
sociale arrangementer. 
Det var ligeledes dejligt at opleve den store opbakning til foræl-
drerådet for SFO’en. Det blev valgt et nyt forældreråd – tak til alle 
der stillede op.
Mens der var forældrerådsvalg, var det muligt for elever og 
søskende at deltage i række sjove 
aktiviteter såsom menneske-bordfodbold, flødebollekastemaskine, 
længdespring fra gynge, 
skydning med armbrøst og målskydning med hockey-stave. 
Selvom de kunne være udfordrende, så kastede børnene sig ud i 
aktiviteterne fulde af gå-på-mod. 

Uge 40 – Tværsuge 
 Tværsugens tema er ’Jorden rundt på 80 dage’

Mandag den 4. oktober - Skoleindskrivning begynder
Torsdag den 7. oktober – Skolefest og åbent hus
 Tilmelding senest tirsdag den 5. oktober

Fredag den 15. oktober – Skolernes motionsdag
Uge 42 – Efterårsferie
 Ferieåbent i SFO 

Tirsdag den 26. oktober – Infomøde om skolestart 2022

Hele 8. årgang har været til naturvidenskabsfestival på Aarhus 
Gymnasium i Tilst.
Under temaet ’Helt vildt’ fik oplevede eleverne fagene kemi, bio-
logi, fysik, idræt og matematik. Det var 2.g eleverne der gennem-
førte undervisningen under opsyn af deres egne lærer.
Hver klasse fik undervisning i tre af de nævnte fag.
Her blev raketter fyret af, saltlakridser undersøgt og kuldioxid 
målt. Det blev afprøvet hvor højt op man kunne hoppe, og der 
blev arbejdet med ”tårne fra Hanoi” og meget mere.
Det var en interessant og meget inspirerende dag for vores 
elever, som fik en god forsmag på gymnasielivet.


