
 

                     Fredag d.5. marts 2021 

Kære forældre og elever 

Foråret meldte sin kalenderankomst mandag d.1. marts - og hvilken ankomst. Tågen lettede og solen 

spredte sig over byen og bragte liv og glæde ind i skolen. Det var i den grad en festdag for skolen, hvor gen-

synsglæde og ivrig snakken skabte brede smil. For hvad er en skole uden børn? Et spørgsmål jeg også stil-

lede eleverne i klasserne på min rundtur, hvortil svaret kom prompte ”Kun en bygning”. En skole uden børn 

er ikke en skole. Skolen er til for børnene, og derfor er det rigtig rart, vi igen kan holde skole med alle elever 

tilbage. 

Første skoledag 

Det var også min første skoledag på Svaneke Friskole. En dag jeg har set meget frem til, med sommerfugle 

snurrende rundt i maven i dagene op til. Jeg føler mig meget heldig til at skulle være en del af Svaneke Fri-

skoles lærende fællesskab, nysgerrige og kreative verden. Det kom i særlig grad til udtryk i den velkomst, 

jeg fik mandag morgen af skolens medarbejdere, hvor fællessang og ord på verslinjer forstærkede vel-

komstfølelsen til højder, jeg ikke havde kunne forstille mig – Af hjertet tak, og nøj hvor jeg glæder mig til at 

komme i gang med alt det, vi kan sammen på Svaneke Friskole. Sammen med Susanne var jeg rundt på sko-

len og hilse på i alle klasserne. Endnu en oplevelse der forstærkede mit billede af skolen som en åben, krea-

tiv og nysgerrig skole. En skole som kan og vil noget med hinanden. 

Coronatest på skolen 

Bornholm fik lov til at åbne op fra i mandags under særlige forudsætninger og retningslinjer. Det er vi rigtig 

glade for, for så kan vi være på skolen igen. Det betyder, at vi nu ugentligt anbefaler og tilbyder podning af 

alle elever på skolen fra 12 år og op.  

Vi havde første pode-session i tirsdags og den anden i dag fredag. Det har været en fornøjelse at se, hvor 

godt eleverne har taget imod tilbuddet og den professionalisme poderne på sikker vis guider os gennem 

testningens næsekildren med efterfølgende hang til teatertårer og nysen i armhulen. 

Kan testen bruges til andet? 

Desværre kan testen endnu ikke bruges som rejsehjemmel eller bevis til andre aktiviteter uden for skolen, 

som kræver en negativ test. Vi ved, de arbejder på at få sammenkørt testresultaterne med Sundhed.dk. Vi 

melder ud til jer, når vi ved mere her. 

Vi kan endnu ikke blande os på tværs af klasserne, hvor vi fortsat skal vaske og spritte hænder af. En bevæ-

gelse, som med sit budskab har skabt gode vaner for, hvordan vi er sammen og bedst passer på hinanden.  

Åbent husarrangement 

I onsdags havde vi åbent hus for forældre til de kommende elever i 0. kl. i Corana-venlige grupper. Hvor vi 

med glæde kan fortælle, at vi nu har 22 elever skrevet op til det kommende skoleår. Det er rigtig flot. Vi er 

rigtig glade og taknemmelige for den opbakning, som lokalsamfundet viser og støtter op med omkring sko-

len. 

I ønskes en rigtig god weekend 

Venlige hilsner 

Thomas 


