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Så er det tid til årets sidste nyhedsbrev. 
Julen og nytåret nærmer sig og det betyder familiehygge og ferie. Vi trænger vist 
alle til ferie ovenpå et anderledes år med Corona som en uønsket følgesvend. 
Vi ønsker os vist alle, at Covid-19 må finde et normalt leje. 
Vores verden har forandret sig og pludselig er det blevet normalt, at vores børn/elever går til testningen, 
og at de bliver sendt hjem. Nogen har været ramt og andre er gået fri, men alle er præget af situationen. 
Jeg gjorde mig en del tanker om dette for nylig, og jeg kunne virkelig ønske det anderledes for vores børn. 
Barndom og skoleliv skal helst være bekymringsfrit og legende. Heldigvis oplever jeg, at vores elever har 
en god skoledag, selvom den er foranderlig. Nogle af vores børn er præget af den ændrede hverdag. Det  
er vigtigt, at vi får talt med børnene om det og beroliger dem uden at fornægte virkeligheden. 

Nyt fra Lone

Jeg oplever altid, at I er meget omstillingsparate, når der sker ændringer, 
som kan være meget forstyrrende for jer forældre – tak for det. 
I det nye skoleår skal vi til at arbejde med mellemform, som er en måde at 
arbejde med inklusion på. Det er noget som alle Aarhus skolerne skal gøre 
indenfor de næste to år. Vi er blevet udpeget til at skulle starte med det i 
det nye år. Vi har på Tilst Skole valgt, at vi skal arbejde med elever, som 
udfordrer læringsmiljøet og dem selv ved at skabe meget uro og/eller have 
udadreagerende adfærd. I første omgang bliver der to årgange, som skal 
arbejde med det, og så skal det på sigt bredes ud på hele skolen. Projektet 
understøttes af PPR, og vi køber os derudover til kompetenceudvikling. Når 
et barn ikke trives i læringsmiljøet, så skal vi gøre alt for hjælpe barnet, men 
også klassen. Ofte kan et barn være et symptom på noget som foregår i bør-
negruppen, og det kan viser sig på mange måder. Jeg ser meget frem til, at 
vi bliver endnu bedre til at skabe det bedste læringsmiljø for ALLE vores ele-
ver. Der er ikke noget bedre, end børneøjne der lyser af glæde og selvværd.
I kommer til at høre meget mere om den kommende indsats, når jeg noget 
mere konkret at fortælle. 
Som I kan læse i nyhedsbrev, så havde vi en meget inspirerende aften for 
forældrerødderne. De fik mulighed for at ytre sig og komme med input til 
skolen. Vi sætter stor pris på det uundværlige arbejde, som forældrerådene 
yder. Denne aften får skolen også mulighed for at takke for indsatsen med 
god mad lavet af skolens kantine.
I ønskes alle en glædelig jul og et fantastisk godt nytår.
God fornøjelse med nyhedsbrevet. 

Juleklippedag

Med årets sidste nyhedsbrev betyder det, at julen nærmere sig. Skolen, og især klasselokalerne, er blevet 
flot pyntet. Eleverne har på jule-klippe-dagen været ekstra kreative og skabt skønne snelandskaber, sjove 
julemænd, flotte juletræer, lange guirlander, smukke juledekorationer og meget, meget andet. Fra de fleste 
klasselokaler strømmede der julemusik ud, eleverne var travlt optaget af at skabe 
deres kreationer og der blev hygget med æbleskiver og andre lækkerier. Det er 
dejligt at mærke den store glæde og det store engagement hos eleverne 
– og mærke julestemningen sprede sig.



Nyt fra bestyrelsen  

Jul på skolebiblioteket

Det var dejligt at opleve den store opbakning til vores fælles forældrerådsmøde. Mere end 30 engagerede 
fædre og mødre mødte op, da skolebestyrelsen den 3. november inviterede til fælles forældremøde. 
Annette fra kantinen havde sørget for en lækker start på aftenen med små, lette anretninger, der blev nydt 
ved langbordet, mens snakken gik mellem forældrerødder på tværs af alle skolens årgange. 

Med fokus på lys, hygge, genbrug og ’den gode historie’ har skolebiblioteket skabt en skøn julestemning. 
Bibliotekets fokus på genbrugsjulepynt kommer til udtryk ved det flotte bog-juletræ, der er lavet af gamle, 
kasserede bøger samt de mange flotte stjerner i loftet, der er foldet af sider fra gamle sangbøger. Resten af 
julepyntet er fundet frem fra kasserne – lige med undtagelse af juletræet. 
I december vil der desuden være to julekalenderne på biblioteket, som hver dag indeholder en aktivitet ele-
verne kan prøve kræfter med. Vi glæder os til at byde velkommen til ’jul på biblioteket’ - og vi håber, at alle 
eleverne kommer til at nyde deres besøge på biblioteket i december ekstra meget. 

Grundet juleferie udkommer det næste nyhedsbrev først den 1. februar. 
Kalenderen gælder for både december og januar. 
2. december – julefest i SFO
6. december – skolebestyrelsesmøde 
13. december – Luciadag med udendørs luciaoptog 
17. december – juleafslutning med julegudstjeneste 
     og hygge i klasserne 
18. december-2. januar – juleferie
3. januar – første skoledag efter ferien 
25. januar – skolebestyrelsesmøde 

Kalender for december og januar

Senere fortsatte erfaringsudvekslingen i mere struktureret workshopform, da 
de fremmødte mødre og fædre blev opdelt i fire grupper, som på skift skulle be-
søge fire forskellige borde med hver sit emne. Overskrifterne ved de fire borde 
var ’Styrker og svagheder på vores skole’, ’Jeres perspektiver på forældreråd/
skole-hjem-samarbejdet’, ’Efter Corona’ og til sidst ’Ønskebrønden’. 
Medlemmer fra skolebestyrelsen tog noter ved de forskellige borde, så ingen 
guldkorn blev glemt. De sammenskrevne noter fra det 
fælles forældrerådsmøde bliver taget med videre til både 
skolebestyrelsesmøder og skolens medarbejdere.  
Tak til alle jer der deltog i aftenen.  


