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Nu har vi sat uret én time tilbage, og det betyder lidt lysere morgener i 
en periode - det føles godt. Det er jo, som alle nok har bemærket, blevet 
ret mørkt om morgenen. Det betyder, at det er tid til at tænde lygterne på 
cyklen. Med den meget tætte trafik der er omkring skolen og på parkerings-
pladsen, er det meget vigtigt at alle børn, som cykler til skolen, har tændte 
lygter på cyklen. Det er positivt med børn på cykel - både for motionens 
skyld og så mindsker vi trafikken. Det er naturligvis lige så godt at gå som 
at cykle, og der er en refleks godt at have på. 

Som I så til festen, så kom vi ”jorden rundt på 80 dage”. Jeres børn del-
tog med stort engagement og kreativitet i tværsugen. Det hele sluttede af 
med skolefesten, som vi har længtes efter - nok allermest børnene. Festen 
foregik på en anden måde end vi plejer, og I leverede selv mad, som var 
meget lækker og indbydende. Tak for jeres input på alle måder. Det var rart 
at kunne feste sammen igen. 

Nyt fra Lone

Tirsdag den 26. oktober havde vi infomøde for vores kommende skolestarter 
til sommer. Det er altid en fornøjelse at møde kommende forældre - og 
nogen af dem kender vi allerede. Jeg nyder at kunne fortælle om skolen, og 
det arbejde personalet gør for at skabe en god skole for jeres børn og de 
kommende skolebørn. Det bliver spændende, om vi får tre eller fire klasser 
i den kommende 0. årgang. Det ved vi, når skoleindskrivningen slutter i det 
nye år. 

November byder på mørke og halloween. Det kommer de børn som går i 
SFO til at få glæde af med et lille arrangement. I denne mørke tid har vi brug 
for lys både indendørs og udendørs - som tidligere skrevet. Det er også en 
tid, hvor vi rykker tættere sammen, og det kan stadig være udfordrende i for-
hold til Covid19 og almindelig influenza. Derfor er det stadig vigtigt med god 
håndhygiejne. Vi har heldigvis haft meget ro på smitten på Tilst Skole, og jeg 
håber, at det kan fortsætte på denne måde. 
God fornøjelse med læsningen af vores nyhedsbrev. 

Kalender for november

Onsdag den 3. november 
Fælles forældrerådsmøde for alle forældrerødder 

Onsdag den 1. december 
Juleklippedag



Skoleskak  

Skolernes Motionsdag

Skoleskak er et redskab til, at vores specialklasseelever bliver inspireret på en 
innovativ måde i den matematiske verden. Eleven skal være undersøgende og 
lære matematik på en ny, sjov og spændende måde. Samtidig foregår spillet i 
et roligt tempo, som er med til at øge koncentrationsevnen for eleven.
I skoleskak er der nogle grundprincipper, som skal understøtte elevens sociale 
adfærdsregler som f.eks. at sige “god kamp” og “tak for kamp”.
Skoleskak er med til at skabe bro mellem diagnoser, kultur, køn og venskaber. 
Samtidig er det vigtigt at understrege, at vi skaber bro mellem konkrete oplevel-
ser og hverdagssituationer, så den enkelte elev får øje på lighederne mellem 
skak og hverdagslivet.
Med andre ord, så giver skoleskak nye metoder til at skabe en nysgerrig og 
engageret matematikundervisning. Desuden kan skoleskak være med til at 
skabe inklusion og trivsel. Vi er meget glade for den positive oplevelse, som vi 
allerede har haft med skoleskak.

Traditionen tro blev efterårsferien løbet i gang. Her deltog alle skolens elever nemlig i Skolernes Motions-
dag. Efter en energifyldt opvarmning løb, cyklede, spillede og kastede eleverne sig gennem en lang række 
aktiviteter – det gav sved på panderne, smil på læberne og masser af røde kinder. I højt humør blev der 
tilbagelagt imponerende mange kilometer. Bagefter var alle helt klar til den velfortjente efterårsferie. 

BørneMobilen har besøgt skolen i tre dage. Alle skolens elever har været 
forbi og hørt om BørneTelefonen. Eleverne fik bl.a. mulighed for, ano-
nymt, at stille alle de spørgsmål de ville omkring BørneTelefonen, og de 
muligheder den tilbyder. Konsulenterne fra BørneMobilen sikrede, at alle 
fik gode og uddybende svar. Mange spørgsmål handlede om, hvem der 
kan ringe og hvad de må ringe om. Her er svaret selvfølgelig: Alle børn 
og unge må ringe ind til BørneTelefonen - og de må snakke om lige det 
de vil.
Konsulenterne fra BørneMobilen var meget imponerede over, hvor godt 
de blev modtaget her på skolen, og hvor velorganiserede de tre dage var. 
De havde stor ros både til elever, lærer og skolen som helhed. Det er 
dejligt – og når alt det praktiske spiller, betyder det jo, at 
eleverne får et endnu mere givende forløb.   

BørneMobilen 


