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Centerafdelingens
Nyhedsbrev
”Udfordringer gør livet interessant – at overkomme
dem  gør  livet  meningsfuldt”
Joshua J Marine

Godt og vel 100 dage med reformen
Kære forældre på Centerafdelingen
Den seneste tid har lokale og landsdækkende medier endevendt konsekvenserne af folkeskolereformen og de ændrede arbejdstidsregler for lærerne. Særligt har et øget fravær blandt personalet på landets skoler haft
offentlighedens bevågenhed – og med rette. For uanset om fraværet skyldes realisering af regeringens ambitiøse reform, ændrede arbejdstidsregler
eller øvrige forandringsvinde, så er der ingen tvivl om, at det påvirker vores
børns skolegang. På Centerafdelingen er vi særligt opmærksomme på elevernes reaktioner, fordi vi ved, at børn og unge med særlige behov i høj
grad er påvirkelige overfor forandringer, som fx nye voksne i deres dagligdag.
Som vi skrev ud til jer for nylig, har Centerafdelingen også været ramt af
markant fravær i løbet af efteråret. Vi har dog været i den gunstige situation, at vi i stor udstrækning har skaffet kompetent vikardækning. Samtidig
med har det faste personale ydet en ekstraordinær stor indsats, som har
kittet skoledagen sammen til glæde for elever og kollegaer.
Efteråret har også budt på introduktion af vores nye tiltag, der er udviklet
af   vores   dygtige   pædagoger   sammen   med   ’Resurseportalen’   v/Kis   Østergaard: Resursesamtalen, der skal være med til at styrke samarbejdet mellem
skole og hjem. Vi har fået megen konstruktiv feedback og positive tilkendegivelser fra I forældre og fra jeres børn, som kommer til at spille en væsentlig rolle i den videre udvikling af samtaleformen. I øvrigt fortsætter Centerafdelingen samarbejdet med Kis Østergaard hele skoleåret, for at sikre den
røde tråd i udviklingen for elever såvel som personale.
Med de allerbedste ønsker om en glædelig jul og en godt nytår til forældre,
elever og personale.
På ledelsens vegne
Laila Fiil, Centerleder
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Personalenyt
Laila Dahl Knudsen – ny afdelingsleder for indskolingen
Jeg glæder mig over at få muligheden for kort at præsentere mig som den nyansatte afdelingsleder for
Indskolingen På Centerafdelingen på Tåsingeskolen.
Mit navn er Laila Dahl Knudsen og jeg er læreruddannet. Udover at være læreruddannet har jeg en
rygsæk med, som også indeholder:
En specialpædagogisk grunduddannelse, en speciallæreruddannelse med fokus på elever med socioemotionelle problematikker og læse-stavevanskeligheder. Derudover har jeg uddannelse inden for ledelse samt en coach-uddannelse.
Jeg har mange års erfaring inden for specialundervisningen og senest har jeg arbejdet som afdelingsleder/skoleleder i 11år for en intern skole på behandlinshjemmet Sølyst i Nyborg Kommune.
Jeg er der i mit liv, hvor jeg har stor lyst til nye udfordringer med nye muligheder; flere elever og forældre, flere ansatte og kolleger og en skole i udvikling.
Jeg ser frem til samarbejdet med alle her på Tåsingeskolen. – Og mit ønske er at være med til at give
eleverne de bedste muligheder i undervisningen.

***

Vi har i efteråret taget afsked med Line Lærkegård, der ønskede at afprøve sine pædagogiske kompetencer inden for et andet område.
Samtidig har vi i oktober og november sagt goddag til Allan Juhl(lærer i grp.6), Jakob Kjær(lærer i
grp.4), Pernille(lærer i grp.5), Ann-Kristine(pædagog i grp.7), Anitta Reher(pædagog i grp.2/3) og Andrea Skyggebjerg(lærer i grp.3 i vikariat)
Centerafdelingens dygtige sekretær Marion Wittenhof har søgt nye udfordringer pr.1.januar og Tåsingeskolens ledelse arbejder pt. med at finde afløseren. Indtil dette er gjort, byder vi Anne Birgitte Sørensen velkommen som vikar på sekretærposten.
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Traditioner og fornyelse
Centerafdelingen sigermange tusind tak til Mikkels forældre Anne
Marie og Alan for donation af to juletræer. Det ene har prydet
indgangen til indskolingen hele december og det andet (kæmpe)træ har stået ved indgangen til ny afdeling efter en veloverstået juletræsfest med dans og sang om træet og efterfølgende risengrød i multisalen den 4.december.

Elevrådet serverede æbleskiver for alle 12.december
Centerafdelingen har et utroligt velfungerende elevråd, der har
mange idéer til, hvordan vi kan gøre hverdagen spændende for
eleverne. Elevrådet har også nogle tilbagevendende arrangementer, som de tilrettelægger med støtte fra de voksne. Ét af
dem de fleste elever ser særligt frem til er servering af æbleskiver for hele Centerafdelingen op mod jul. I år foregik det fredag
den 12.december

Lifeline
Efteråret har budt på et samarbejde mellem Syddansk Erhvervsskole og elever fra Centerafdelingen –
’life  line’  – et samarbejde som endte i det projekt, man nu kan se foran Centerafdelingens nye bygning.
Et projekt, som havde til formål at dekorere vores multisal udvendigt.
Dekorationen består af skyggebilleder af forskellige elever fra Centerafdelingen. Billeder som illustrer
aktive elever i gang med forskellige idrætsaktiviteter. Det har været fantastisk, at se vores elever arbejde sammen med elever fra Erhvervsskolen. Et samarbejde som har krævet kommunikation, planlægning/koordinering og gensidig tolerance. Vi er selv meget stolte af produktet og vi er især glade for den
sociale træning, som projektet indirekte har givet vores elever.
Skydeidræt
Vi er meget taknemlige for vores samarbejde med Svendborg Marineforenings skyttelaug, der tilbyder
elever fra Centerafdelingen undervisning. I løbet af foråret kommer en stor del af eleverne til at stifte
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bekendtskab med skydeidrætten, som DGI og projekt Fokus har vist tydelige tendenser ift. øget koncentration og opmærksomhed. Vores erfaring er klart, at skydning styrker vores elevers indlæring, netop ved en øget ro og koncentrationsevne. Elementer som vi også arbejder med i vores yoga og mindfulness i såvel indskoling som udskoling.

Valgfag
I år har Centerafdelingen udbudt Taekwondo som valgfag for hele Tåsingeskolen. Det er blevet en dunrende succes, hvor elever fra alemenskolen sammen med elever fra Centerafdelingen har trænet hver
uge. Det har givet os energi og inspiration til at arbejde videre med flere valgfag, som eleverne kan have
sammen og på Centerafdelingen synes vi, at det vil kunne give god mening, at vi fx udbyder såvel yoga,
mindfulness som kajaksejlads for alle elever på Tåsingeskolen.

Skoleplaceringsmøderne
Vi er kommet godt i gang med de årlige skoleplaceringsmøder og er ved at være færdige med vores
eksterne kommuner Faaborg Midtfyn, Langeland, Assens, Nyborg og Købehavn.
Kontoret har udsendt invitationer til den forældre, der har folkeregisteradressen sammen med barnet,
familieafdeling i hjemkommunen.
Vi fortsætter til Januar og forventer, at vi er færdige i begyndelse af februar. Har I spørgsmål vedrørende møderne og proceduren, er I velkomne til at kontakte Laila Fiil på 6223 4728.
På skoleplaceringsmøderne deltager PPR – Svendborg v/psykolog Birthe Andersen eller psykolog og
gruppeleder Jacob Sønderby afhængig af elevernes alder, forældre, eventuelt sagbehandlere, PPR fra
hjemkommunen, perosnale fra elevens gruppe, afdelingsleder Jens Erik Laulund Skotte(referent), Laila
Fiil, mødeleder.
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Juleafslutning den 22.december
Traditionen tro går vi i kirke den sidste skoledag inden juleferien.
I år er ingen undtagelse og vi skal være i Breininge kirke kl.13:00 –
13:40.
Her vil programmet i lighed med tidligere år bl.a. byde på tale og
afholdelse af den kirkelige handlig ved præst Per Aas Christensen, fællessang og optræden ved skolens band.

http://tåsingeskolen.dk/omcenterafdelingen/
Tidsplan for juleafslutning
Kl.8:00 – 12:40: eleverne er i klasserne sammen med deres
lærere og pædagoger
Kl.13:00 – 13:40: i Breininge kirke
Kl.13:40 – 14:00: Retur til Centerafdelingen
Kl.14:00 – 15:20: eleverne er i klasserne sammen med deres lærere og pædagoger
Kl.15:20 – 15:30: Afgang med Vester Skerninge busserne

GOD JUL & GODT NYTÅR!

”Selvom  ingen  kan  gå  tilbage  og  lave  en  helt  ny  start,
kan alle starte  nu  og  lave  en  helt  ny  ende”
Carl Bard

