Kære forældre
Så blev der åbnet for skolerne igen, og vi glæder os til at børnene kommer tilbage. I første omgang
er det kun 0.-4. klasse, der kan vende tilbage, og der kan desværre være lange udsigter, før de
resterende elever igen får muligheden. Ikke desto mindre glæder vi os til, der kommer lidt mere liv
på skolen igen.
Desværre er der en lidt ærgerlig nyhed først. Alice har fået andet arbejde fra 1. marts. Da Alice jo
ikke vil få lejlighed til at sige ordentligt farvel pga. restriktionerne, har hun lige en lille hilsen til jer
her:
”Da der dukkede et job op på Ulkebøl Skole, kunne jeg ikke modstå fristelsen og søge det. Jeg fik jobbet og
skal starte 1. marts på Ulkebøl Skole.
Jeg har været glad for at være på Tandslet Friskole, og det er skønne elever og gode kollegaer, jeg har delt
min hverdag med. Der er helt sikkert en del ting, som jeg kommer til at savne på Tandslet Friskole, men det,
jeg er god til, kan bedre komme i spil på Ulkebøl Skole, så jeg må følge mit hjerte.
God vind fremover.

Alice”
Vi ønsker Alice al muligt held og lykke på den videre færd. Hendes kommende elever kan glæde
sig.
Opstart af skole for 0.-4. klasse.
Skolen er åben fra kl. 8.00-14.00. Nærmere informations om mødetid og sted kommer fra de
enkelte klasselærere.
De endelige retningslinjer for skolestarten er endnu ikke helt færdige, men formanden for
Friskoleforeningen, Peter Bendix, har formuleret dem, der står fast kort, så det er nemt at forholde
sig til. Hans orientering kommer her:
”På et orienteringsmøde med Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil
umiddelbart forud for pressemødet kl. 18 blev jeg orienteret om følgende forhold:
For undervisningen af elever i børnehaveklasse til 4. klasse gælder retningslinjer fra december. Følg
med på www.uvm.dk, hvor der vil komme yderligere informationer.
Det betyder, at:
•
•
•
•
•
•

der ikke er krav om afstand i stamklasserne, og elever og lærere danner således en boble
sammen
der ikke må finde undervisning sted på tværs af klasser/ årgange
afstandskravet på 2 meter gælder uden for klasselokalet – fx i pauser, frikvarterer, på
legepladsen
sociale arrangementer ikke må finde sted
der fortsat er krav om høj standard til rengøring, håndhygiejne mv.
ingen – hverken elever eller ansatte – møder op i skolen med symptomer

•

genåbningen skal tilrettelægges lokalt og indbefatter samtidig skyldig hensyntagen til
ansattes vilkår for at kunne gennemføre undervisningen med respekt for restriktioner og
retningslinjer. ”

På vores skole betyder det følgende organisering af klasserne:
I indskolingen:
•
•
•

Yduns Æbler – Lærer: Gitte
Gladsheim – Lærer: Poul
Alfheim – Lærer: Mathilde

Til støtte i undervisningen og frikvarterer: Alice og Lilly/Jan
På mellemtrinnet:
4. klasse bliver samlet som en klasse, der bor i den ene ende af Midgaard. De elever der møder fra
andre klasser samles i den anden ende (Endelig organisering kommer fra klasselærerne).
For alle gælder:
Ingen klasser må have kontakt med hinanden i frikvartererne, og disse vil derfor være forskudt i
det omfang, de voksne på skolen skønner det nødvendigt for at overholde retningslinjerne.
Alle voksne på skolen kommer til at tilhøre en boble. Udenfor boblen anbefales brug af mundbind
eller visir.
Forældre og andre der nødvendigvis skal ind på skolen, skal ligeledes bære mundbind eller visir.
Undervisningen, der bliver givet i alle klasser, er nødundervisning. For 5.-9. klasse indebærer det
ikke særlige ændringer, men på mellemtrinnet kan de møde andre undervisere – dog indenfor
teamet. Enkelte fag vil blive berørt for de ældste klasser.
På skolen vil der i første uge være særligt fokus på trivsels, så alle finder sammen på en god måde
igen.
Opstart af SFO for 0.-3. klasse.
Fristedet har åbent fra: 6.30-8.30 og 14.00 – 17.00 (fredag kun til kl. 16.00)
Samtidig med at skolen starter op, åbner Fristedet også. For at kunne bruge ressourcerne omkring
Fristedet bedst muligt, vil der være behov for ugentlig tilmelding til pasningen. På Corona-siden og
vedhæftet denne mail findes en pdf-formular til dette (Husk at gemme inden I sender).
Vi opfordrer til at benytte Fristedet i mindst muligt omfang, da vi som tidligere ikke kan garantere
adskillelsen i klasserne om morgenen og sidst på eftermiddagen. Vi gør dog hvad vi kan, for at
skabe trygge rammer i Fristedet også.
Når de endelige retningslinjer foreligger, vil I kunne finde link til disse på Corona-siden.
Hilsen
Rasmus

