Kære forældre
Så er der gået en uge med nedlukkede skoler landet over. Det har medført en del spørgsmål bl.a.
om hvordan man kommer omkring hverdagen med både skole og arbejde på samme tid. Skoleinfo
handler derfor om adgang til skolen, rengøring, skole og lektier og næste års kalender.
Adgang til skolen
Det er tilladt at komme på skolen, hvis man har brug for papir og kopier til undervisning. Det kan
også være andre materialer lærerne har lagt frem til eleverne eller bøger fra klassens bibliotek.
Det vigtige er at man følger sundhedsstyrelsens vejledning. Der står håndsprit indenfor døren, som
skal benyttes, når man kommer ind. Det er ikke tilladt at samles på skolen, men ønsker man f.eks.
som familie at bruge et lokale, er I velkomne, så længe I rydder op efter brug. Husk, at hvis I
bringer ting ud fra skolen, skal I i første omgang beholde dem hjemme. I kan evt. bytte indbyrdes.
Rengøring på skolen
I perioden med lukningen skal der i første omgang ikke gøres rent på skolen. Derimod vil vi samle
de hold, der skulle have haft rengøringen til en større rengøring, inden eleverne vender tilbage til
skolen. Det kan være at en enkelt familie ikke kan deltage, men håber vi på forståelse for opgaven
og at flest mulige kan deltage, så eleverne på den måde kan vende tilbage til en ren skole.
Skole og lektier
Jeg hører rundt omkring fra lærerne, at I er kommet rigtig godt i gang med at lave hjemmeskole.
Det er dejligt at høre. Når det så er sagt, så er lektier og skole vigtige, men endnu vigtigere er det,
at I får dagligdagen derhjemme til at fungere på en god måde. Kniber det med at nå omkring det
hele, så tag kontakt til læreren, og få lavet en aftale der passer bedre til jeres familie. Det vigtigste
er at den læring der allerede er på plads holdes ved lige, så skal vi nok nå at indhente det tabte i
løbet af det næste skoleår.
9. klasse er dog anderledes pressede på fagligheden, fordi spørgsmålet om afgangsprøverne
endnu ikke er afklaret. Som det ser ud nu, lægger de stadig op til at der afholdes prøver. Om det er
realistisk, er først og fremmest afhængigt af hvor længe lukningen varer. De fleste skriftlige prøver
er digitale, så de kan afholdes i hjemmene, hvis lukningen varer så længe. Lad os håbe det ikke
kommer dertil, og I kan regne med at jeg vender tilbage, så snart jeg ved mere.
Næste års kalender
Da flere familier er ved at om‐booke ferier i foråret, er der blevet spurgt efter næste års kalender.
Denne er klar, men endnu ikke godkendt af bestyrelsen. Derfor bliver den lagt op med det
forbehold, at der kan komme ændringer. Umiddelbart tror jeg ikke, der sker ændringer, men juni
2021 kan der være en smule usikkerhed om. I kan både finde den på ”Corona‐siden” og på
kalendersiden
Med de bedste ønsker om godt forår trods lukningen.
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