
NYHEDSBREV FEBRUAR 2022
Nr. 5
Feb. 2022
Tilst Skole

Så er det tid til sidste nyt herfra. Foråret nærmer sig og Corona trækker sig i 
baggrunden. Det er på alle måder tiltrængt. I har været så samarbejdende i 
denne svære tid – tak for det. 
Jeg har to gode nyheder.  
Vi har haft et meget spændende undervisningsforløb i vores 0. klasser og tre 
af vores specialklasser i samarbejde med Aarhus Musikskole. Forløbet hed-
der FLASKEPOST TIL FREMTIDEN, og er en fortælling i musik, der handler 
om at blive væk, spørge om hjælp og sammen finde en vej tilbage til lyset. 

Nyt fra Lone

En flaskepost er skyllet i land og to børn er væk og fastlåst i ensomhed. Gennem musik, sang, lyd og dra-
matisering skabes og tydeliggøres de to fiktive børns fortælling om at blive væk og fundet. Sammen med 
de to børn, bliver eleverne taget på en dannelsesrejse gennem en række almene livstematikker. De møder 
forskellige følelser, og sammen får de styr på følelserne, som bliver hjælpere i stedet for modstandere. 

Musikskolen er så glad for samarbejdet med Tilst Skole, at jeg var inde og modtage et meget smukt og 
fantastisk instrument, som hedder VAST. Dette instrument bliver brugt gennem hele fortællingen. Udover 
instrumentet, fik vi endnu en gave. Vi er udvalgt til at være pilotskole for udviklingen af dette fantastiske 
projekt og fremover vil vi fast have FLASKEPOST TIL FREMTIDEN som en del af undervisningen. 
Derudover søger musikskolen om økonomiske midler til et stort musikprojekt, som vil gavne musikunder-
visningen generelt på Tilst Skole og fællesskabet i klasserne. Det kommer I til at høre meget mere om. Jeg 
glæder mig meget til dette kommende samarbejde med musikskolen, som vil gavne jeres børn meget. 

Den anden god nyhed er, at vi i marts måned starter på 
udviklingen af MELLEMFORMER på Tilst Skole. Alle 
skoler i Aarhus skal over en treårig periode i gang med at 
arbejde med mellemformer. Vi har valgt at være ret am-
bitiøse, så vi har købt os til en omfattende opkvalificering 
af nogle af vores personaler og ressourcepersoner, så vi 
får en ny viden ind i huset. Mellemformer på Tilst Sko-
le vil have fokus på klasserumsledelse, hvor vi vil blive 
dygtigere til at takle undervisningsmiljø og skabe gode 
fællesskaber. 
Målet med at udvikle mellemformer er, at skabe stærke-
re og mere mangfoldige børnefællesskaber i de almene 
klasser i børnenes eget lokalmiljø. Udviklingsarbejdet 
med mellemformer kvalificerer både almen- og special-
området og arbejdet foregår i praksisnære forløb. 
I læringspyamiden er mellemformers fundament illustre-
ret. 

God fornøjelse med nyhedsbrevet. 



Nyt om helhedsplanen  

100 dages fest

Som en del af helhedsplanen skal der laves en ny legeplads ved indskolingen/SFO’en. Det bliver rigtig 
godt, og er noget vi glæder os meget til. Vi er nu så langt i processen, at vi kan fortælle om og vise jer pla-
nen for den nye legeplads, men det er endnu ikke fastlagt hvornår selve byggeprocessen påbegyndes.
På legepladsen kommer der et stort klatrestativ med rutsjebane, hvor børnene virkelig kan blive udfordret 
motorisk. Dette bliver supplerede med flere gyngestativer med fuglerede-gynger og diverse snurre- og 
drejeredskaber. Der skabes desuden rum for hygge med tre hængekøjer ved det lille sandområde og nogle 
sofa-bænke rundt omkring på legepladsen.
Der bliver bygget en ny multibanen, der hvor den nuværende bane er, der kommer solsejl over den store 
sandkasse og der bygges en pannabane, som er en lille, ottekantet bane til boldspil. Når resten af lege-
pladsen står færdig, bliver der malet mooncarbane op som får bezin- og ladestandere samt vaskehal.

Fredag den 14. januar var en festdag i 0.klasserne. Der var det præcis 100 dage siden, at de var mødt 
spændte og glade op til deres første skoledag. Det blev fejret i flot pyntede klasselokaler, hvor der blev 
leget, hørt musik, øvet at tælle til 100 og snakket om de mange ting, som eleverne har nået at lære i deres 
tid i skolen – og det er en hel del.
I alle klasserne var der lavet en lækker buffet med flotte kager, chips, pølsebrød og andre lækkerier, som 
eleverne nød med stor begejstring. 
Til sidst mødtes alle klasserne i skolegården, hvor de lavede en række 100-aktiviteter. De gik blandt andet 
100 skridt og lavede 100 bevægelser inden festede sluttede af med høje hurraråb og en gang stop-dans.  

12. februar-20. februar – vinterferie
28. februar – fastelavn

Kalender for februar


