
 

Ugebrev, uge 2     9.1.2021 

 

Kære allesammen. 

Årets første uge er nu gået, - og det på en ganske anderledes måde, med nødundervisning og nødpasning! 

Og ugen er gået rigtig godt! En uge, der virkelig har nydt godt af et stærkt skole-hjemsamarbejde. Alle er 

gået all-in, forældre, elever og lærere. Foråret bød også på udfordringer – en slags træningslejr, - denne 

gang kunne de indhøstede erfaringer bruges fra dag 1.  

 

Udfordringerne har været reelle, alle på hjemmearbejde, på samarbejde, med helt nye strukturer på 

dagligdagen, - men også med fine muligheder for mere tid til samvær og hygge. Alligevel håber vi alle på en 

mere normal skole- og hverdag! Håb! 

 

Om nødpasning for 0.- 4.kl.: Husk at melde til uge 2, hvis der er behov for dette tilbud. Det gøres via intra til 

Allan B. Sørensen, med deadline søndag kl. 16. Benyt indgangen i Søndergade. 

 

Også virksomhedspraktikken i uge 4 for 7.+ 8.kl. blev ramt. Det har været vanskeligt for eleverne at få en 

praktikaftale, som tiden er nu. Alligevel er det lykkedes for 9 elever, - de skal have lov til at afvikle den, 

såfremt de stadig kan og ønsker det. De øvrige elever får forhåbentlig muligheden senere, - det arbejder vi 

på sammen med skolens uddannelsesvejleder Sille Juul. De første erfaringer med arbejdslivet, spændende! 

Og når vi nu er ved det, så kunne man jo lige genopfriske begrebet ”mesterlære” ved at lytte til Niels 

Hausgaards ”Da jeg var i lære” (You Tube) 

Ikke alle har været væk fra skolen i den forløbne uge. Pædagoger og lærere har arbejdet i SFO med 

nødpasning og nødundervisning i børnehaveklasselokalet. Vores pedeller har været i gang med afdækning, 

spartel og sandpapir på den lange gang ved lærerværelset. Nu gælder det maling, pensler og ruller! Første 

skridt i den indvendige male-vedligeholdelse. Flot bliver det! 

  

Skolebestyrelsen starter årets arbejde, den 13. januar. På dagsordenen er bl.a. status på Børnehuset og 

multibaneprojektet, budget for 2021, nedsættelse, af ansættelsesudvalg, det videre arbejde med 

trivselsprojektet samt hjemmesidens tilgængelighed.      

Om skolederstillingen: ansøgningsfrist fredag, den 15.jan. Samtaler torsdag, den 21. januar og onsdag, den 

27. januar. Spændende!! 

 

Med håbet om en snarlig genåbning ønsker vi jer en  

God weekend 

Susanne og Ole 

  



 

 

 

 

 

 

 


