
NYHEDSBREV september 2022 
Nr. 1 

Sep. 2022 

Tilst Skole 

 

  Nyt fra Lone  
 

Kære forældre 

Med indgang i september måned er det tid til et nyhedsbrev.  

Vi har modtaget fire nye 0.klasser – 3 til almenområdet, 0.a, 0.b og 0.c og 

en specialklasse 0.f. Alle fire klasser er startet rigtig godt op og har fundet 

sig til rette i skolen. Det er utrolig søde og nysgerrige børn, vi har fået 

startet op. På første skoledag blev de modtaget af indskolingen på bedste 

vis med flagallé og god stemning. Traditionen tro var forældrene på 

arbejde og endte med at optræde for deres børn. Tak til alle jer forældre, 

som på første skoledag var modige     .  

Vi har startet et skoleår op med klassesammenlægninger på tre årgange, 

på grund af den nye budgetmodel. Det har været en både svær men også 

god proces. I forældre har haft indflydelse på måden vi skulle gribe det an, 

og lærerne har knoklet på at gøre jeres ønsker til virkelighed. Jeres børn 

har stået i en ny hverdag og det kan være svært, fordi det er nyt, men det 

kan også være rigtig godt, for man får mulighed for nye venskaber og nye 

læringsmiljøer. Alt i alt er vi kommet godt fra start, og det har et øget fokus 

og understøttes på forskellig vis.  

Vi har også fået ansat en masse nye medarbejdere, fordi vi er startet op 

med tre modtagerklasser og en ny specialklasse. Endelig er vi gang med 

forældremøder, hvor man starter op årgangsvis og efterfølgende går ud i 

klasserne og får valgt forældrerødder, som er meget vigtige. 

 
 

 

  Kalender for september og oktober  

Torsdag den 1. september 

Sfo-grillfest og sfo-rådsvalg 

Torsdag den 13. oktober 

Skolefest 

Fredag den 14.oktober 

Motionsdag 

 



  DBU get2forboldskole 2022   
 

Projekt for piger i alderne 6-12 år. Forbilledligt samarbejde mellem Tilst 

boldklub, Tilst Skole og Tilst fritidsklub.  

Det er en fornøjelse at opleve pigerne spille forbold på den sejeste måde. 

Forbold er nemlig både for piger og drenge. Fredag den 14. september til og 

med den 16. september skal der spilles forbold som bare pokker. Pigerne 

glæder sig sikkert helt vildt, og vi ser frem til en masse forældreopbakning.  

 

Vi har allerede rigtig god erfaring med pigefodbold i sfo-en og med utrolig stor 

forældreopbakning – det er fantastisk.  

 

  Kreativitet på Tilst Skole  
 

Vi er beriget af lærere, som er meget kreative og det kommer vores børn til gode. Det udvikler ikke kun 

den kreative udfoldelse, men understøtter også den boglige læring. Derudover bringer det glæde for hele 

skolen med et smukt og æstetisk udtryk. Børnene kan med stolthed se deres produkter pryde skolen til 

glæde for mange.  

 

 

 
 

  Helhedsplanen  

Der bliver lige nu udviklet planer for vores kommende nye håndværk og 

design lokale. Samtidig med kigger vi på miljøet for vores unge elever, 

som skal have et mere ansporende miljø til et godt ungdomsliv. 

Helhedsplanen for Tilst Skole er en del af en indsats for hele Tilst by og I 

kan følge med i de tiltag, som løbende bliver igangsat på følgende 

hjemmeside.  

Et Samlet Tilst (aarhus.dk) 

Rigtig god læsning om Tilst Skole og Tilst by – jeres by og jeres børns 

skole.  

https://etsamlettilst.aarhus.dk/

