Kære forældre
Vi har i skolebestyrelsen kigget på den seneste trivselsmåling, som blev foretaget i efteråret 2016 og kan
med glæde konstatere, at det generelt ser rigtig fint ud med trivslen på skolen. Der er naturligvis områder,
der skal arbejdes videre med. Dér hvor skolen finder grund til at undersøge visse områder lidt nærmere,
bruger lærerne blandt andet klassetrivsel.dk til at gå i dybden i de enkelte klasser.
Glade børn
Langt størstedelen af eleverne på Tjørnegårdskolen er glade for deres klasse og for at gå i skole. I
indskolingen fortæller hele 82 % af børnene, at de er glade for deres lærere/pædagoger, og i 4.-9. klasse
fortæller eleverne, at lærerne er gode til at støtte dem og hjælpe, når der er brug for det. De oplever
desuden, at lærerne hjælper dem med at lære på måder, som virker godt. Og så kan vi som forældre glæde
os over, at hele 82 % af børnene i 4.-9. klasse fortæller, at de prøver at forstå deres venner, når de er triste
eller sure. Det vidner om både omsorgsfulde og socialt kompetente børn.
Tal med jeres børn om gode toilet-manerer
Som på mange andre af landets skoler er der delte meninger om toiletterne. Fx mener halvdelen af
børnene i 4.-9. klasse ikke, at toiletterne er pæne og rene. De mindre børn er heldigvis mere tilfredse.
Skolebestyrelsen spurgte skoleledelsen ind til dette område og kan konstatere, at mange klasser faktisk har
deres egne toiletter – og endda til ét til henholdsvis piger og drenge. Toiletterne bliver gjort rent HVER dag,
og derudover har der i dette skoleår været fokus på netop toiletter og hygiejne i indskolingen.
Det kan være et problem for børnene, hvis de ikke finder, at toiletterne er ordentlige, og måske af den
årsag ikke benytter sig af toiletterne. Skolebestyrelsen vil derfor gerne benytte lejligheden til at opfordre jer
forældre til at tage en snak med jeres børn om, hvad eleverne selv kan gøre for at holde toiletterne rene og
pæne i løbet af dagen. De bliver jo ikke ulækre af sig selv…
Derfor: Bed jeres børn om at tænke over, hvordan de afleverer toilettet til den næste: Tør op, træk ud, brug
børsten og smid ikke papir på gulvet.
Med en fælles indsats tror vi på, at det godt kan blive bedre. TAK 

Venlig hilsen
forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen

Husk, at du altid er velkommen til at kontakte skolen eller skolebestyrelsen, hvis du har spørgsmål. Du kan
se skolebestyrelsens medlemmer her.

