Kære forældre
Så kom den ventede forlængelse af restriktionerne. Som I ved, strækker de sig foreløbig frem til 7. februar,
men som det ser ud nu, skal vi forvente, at de vil strække sig længere endnu. Derfor dette brev med
rammer for den digitale undervisning og nødpasningen på skolen. Herudover finder I kort information om
arbejdslørdag og rengøring af skolen.
Digital hjemmeundervisning
Den digitale undervisning er ved at finde en god form på alle trin. Det er glædeligt at se, for det er svært at
skabe en god og varieret skoledag, når alting foregår digitalt. Nogle trin har været hjemsendt i længere
perioder end andre, og har derfor mere erfaring med den digitale undervisning. Nu er alle kommet på
TEAMS, og det giver mulighed for undervisning, hvor alle kan se hinanden igen – omend digitalt. Her glæder
vi os alle til den fælles morgensamling i morgen kl. 9.00.
Herunder finder I de rammer, vi kommer til at stille op for nødundervisningen. Målet er at få hverdagen til
at fungere både hjemme hos jer som familie, men også hos de ansatte på skolen. De har jo for en stor del
også familien hjemme, og står i samme situation som jer med at få hverdagen til at hænge sammen.
Den digitale nødundervisning har følgende rammer:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Lærerne sætter rammer for undervisning og opgaveløsning vha. ugeskemaer.
Lærerne er i kontakt med eleverne via teams dagligt, således at dagen startes og afsluttes af
læreren.
Lærerne har kontakt til forældrene ugentligt (kan være pr. mail).
Den mængde undervisning og lektier, der sendes fra lærerne, betragtes som et mål, og ikke et krav
der skal opfyldes (For eleverne er det krav, men forældre kan efter aftale med lærerne justere i
kravene).
At hverdagen fungerer i den enkelte familie, går forud for undervisningen.
Materiale, der kræver fysisk afhentning, begrænses og forekommer højst en gang ugentligt pr. trin.
Materialet ligger på elevens plads i klassen, og har tydeligt navn, så fejl ikke opstår.
Hvis familierne mangler materialer såsom papir o. lign., kan dette afhentes på skolen efter aftale
med Pia eller Rasmus på kontoret.
Elever tager som udgangspunkt ikke kontakt til lærerne via teams udenfor skoletiden (8.00 – 15.00
på hverdage).

Nødpasning
For de få elever fra 0. – 4. klasse, der ikke har mulighed for at være hjemme eller at blive passet i andre
sammenhænge, er der nødpasning. Dette gælder for børn af forældre ansat i det offentlige med kritiske
job-funktioner og forældre ansat i det private erhvervsliv, hvor det er et krav at møde fysisk op.
Det er vigtigt at holde denne gruppe så lille som muligt. Dette primært af hensyn til risikoen for smitte, men
også fordi jo flere ressourcer, der bruges på pasning, desto færre ressourcer er der til undervisningen af
resten af eleverne.
Vi anbefaler på det kraftigste, at de børn og voksne der er på skolen mere end 2 dage i løbet af ugen, bliver
testet hver uge.

For at kunne organisere nødpasningen bedst muligt, skal der fremover udfyldes og indsendes en blanket
med pasningsbehov. Denne findes på Corona-siden, og er vedhæftet denne mail. Blanketten sendes pr.
mail til friskolen@tandslet.dk senest kl. 12.00 hverdagen før pasningsbehovet.
Arbejdslørdag og rengøring af skolen.
Arbejdslørdag og rengøring af forældre er aflyst indtil videre. Der kan blive behov for ekstra hjælp i
forbindelse med genåbningen, men den tid - den glæde.
Pas godt på jer selv og hinanden
Hilsen
Rasmus

