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I skrivende stund skinner skolen fra en skyfri himmel og giver forårsfornem-
melser, som er yderst tiltrængt. Vi har stået igennem en våd, blæsende 
og ret ofte grå vinter. En vinter, hvor Corona har fyldt utrolig meget i vores 
hverdag. Heldigvis er forårsbudbringeren ikke blot af vejrmæssig karakter, 
men også det vi oplever i vores skoledag. Restriktionerne er væk, vi har ikke 
længere et testcenter på skolen og en stor andel har haft Corona. Det er 
fantastisk og kalder på almindelige skoledage igen. Der er en del børn, som 
har været ramt af alt for meget onlineundervisning og opdeling af børnegrup-
per. Det kan vi mærke på en børnene, som skal tilbage i den gamle kendte 
hverdag. Det arbejder vi målrettet med. Derfor har vi også mere bemanding 
i børnenes frikvarterer, da børnene har brug for mere støtte til den gode 
pause. 

Vi er i gang med at få etableret den nye legeplads ved indskolingen, som 
blev beskrevet i sidste nyhedsbrev. Det bliver fantastisk at få den i brug. Jeg 
tror mange af børnene har svært ved at vente, for den gode legeplads er og 
har været meget savnet. Det er vores allerførste spadestik i helhedsplanen. 
Dejligt at foråret også byder på fremskridt der. 

Nyt fra Lone

Vi er i øjeblikket meget optaget af vores børnesyn, mindset, pædago-
gik og faglighed. Vi arbejder løbende på at sikre, at det giver det bedste 
fundament for trivsel, læring og dannelse for jeres børn. Det er en udvik-
ling som en skole altid skal have fokus på og været optaget af. Det er vi 
også på Tilst Skole og i der har vi selvfølgelig de temaer på dagsordenen. 
Derudover kommer vi til at kigge mere på at udvikle vores skolehjem-
samarbejde. Som en del af den proces, har vi haft en inspirationsaften 
sammen med forældrerødderne, som kom med mange gode indspark til 
vores skolehjemsamarbejde. Skolebestyrelsen udformer de nye principper 
for vores skolehjemsamarbejde. Dette samarbejde er grundstenen i jeres 
børns gode skoleliv. 

God fornøjelse med nyhedsbrevet. 

Fejring af  Lone
I vinterferien kunne Lone fejre 60års fødselsdag. Så inden eleverne 
gik på ferie sørgede de for, at fejre deres skoleleder med flag, sang, 
musik, hurraråb og mange højlydte ’Tillykke!’. Flere elever havde 
desuden lavet flotte tegninger og andre små gaver. Det var festligt 
og Lone sagde efterfølgende, at ”det er så 
skønt, at få lov at hilse på alle eleverne og at 
få så mange lykønskninger”.



Naturfagsmaraton  

Skoleskak 

Tirsdag den 8. februar deltog hele 6.årgang samt 5.a i naturfagsmaraton sammen med 14 andre klasser 
i Aarhus Kommune. Naturfagsmaraton er et kreativt, innovativt og landsdækkende undervisningsforløb, 
for elever i 5. og 6. klasse, med spændende opgaver og en sjov, lokal konkurrencedag. Her får eleverne 
erfaring med undersøgende og praktisk undervisning på tværs af matematik, håndværk og design og natur/
teknologi. 
Dagen bød på et spændende og udfordrende naturfagsmaraton, hvor eleverne fik arbejdet med deres man-
ge gode idéer og løsninger. Vores seje elever kæmpede og lavede nogle rigtige flotte præstationer. Vores 
elever opnåede henholdsvis en 2., 3., 4. og 5. plads. Vigtigst af alt oplevede de en dag, der var en fest for 
fællesskab, sammenhold og gode idéer.

Alle vores specialklasser deltog fredag den 11. februar i en hyggelig og 
udfordrende skak-dag. Her blev der afprøvet forskellige former for skak – 
bl.a. lynrunder hvor spillerne undervejs i spillet skiftede plads, og spillede 
videre på det skakspil de herefter sad ved. Eleverne fik hygget med lækre 
snaks og samtaler på kryds og tværs, imens de fik trænet logik, matema-
tik og deres evner til hurtigt at skabe overblik. Specialklasserne på Tilst 
Skole er med i et 3-årigt projekt, hvor eleverne træner deres hjerne og 
sociale færdigheder gennem skakspil. 

Den første del af helhedsplanen er igangsat. Som tidligere 
beskrevet er arbejdet med den nye legeplads i 
fuld gang - og det ser allerede rigtig godt ud. 

Nyt om helhedsplanen


