
 

Ugebrev, uge 3     15.1.2021 

 

Kære allesammen 

Allerførst et kig tilbage på ugen, der nu er ved vejs ende. Endnu en uge på corona-forhindringsbanen! En 

uge med store udfordringer for elever, forældre og lærere: at få hverdagen hjemme til at hænge 

tilfredsstillende sammen, - at finde en god balance mellem arbejde og hyggestunder, - at få 

nødundervisningen planlagt og gennemført bedst muligt, både hjemme og på skolen. Og det er efter 

forholdende faktisk gået rigtig fint. Der har som forventet naturligvis været vanskelige situationer, men de 

er blevet løst ved godt og forstående samarbejde. Stor tak til jer alle! Og nu giver Mette os 3 uger mere, - 

dem klarer vi også: vi bor på en fantastisk ø, vi har skov, strand og klipper, - vi gør alt, hvad vi kan for at 

hygge os sammen på afstand, - dagene bliver lysere, - vaccinen kommer, og det gør foråret og krammerne 

også!! Så.. 

En anderledes uge venter lige om hjørnet: uge 5 står i fordybelsens tegn. I denne uge dykker klasserne ned 

– dybt ned, og fordyber sig i et enkelt tema. 4.+5.klasse bruger ugen på drama, og 8.+9. kl. afholder 

terminsprøver. Kig godt efter i ugeplanerne! 

 

I forrige ugebrev skrev vi, at vi sammen med skolevejleder Sille Juul ville arbejde for en alternativ 

praktikuge for de elever i 7./ 8.klasse, der ikke kunne få praktikplads i uge 4, fordi mange praktiksteder var 

ramt af corona. Uge 18 vil være et fint alternativ – det arbejder vi på. 

 

Male-projektet nærmer sig! Det første klasseværelse er i følge planen 6.kl. Og vi følger planen, - dog med 

enkelte ændringer. Der er jo ingen elever på skolen, så aflastningslokalet -billedkunst – kommer ikke i brug, 

før skolen igen er åben. Det betyder således, at materiale-kasse - flytningen frem og tilbage ikke bliver 

nødvendig her i begyndelsen. Det klarer vi på skolen – kasserne skal bare ind i klassen ved siden af. Men til 

den endelige rengøring vil vi stadig gerne have hjælp. Og da der jo er en grænse på max. 5 personer, så  

tænker vi, at 2 hold a´4 kunne være en mulighed. Der er også enkelte ændringer i forbindelse med 

”skiftene”. Se vedlagte bilag.  

Vores tekniske personale er gået i male-træningslejr: når I kommer ind på skolen fra Søndergade, tror I 

måske, at I er gået forkert. Det er I ikke!! 

    

 

   

God weekend 

Susanne og Ole 

   

         

 



 

 


