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Et helt nyt år, med helt nye restriktioner. Kunne man ønske sig det bedre?  

 

Nu er vi i gang, og det er med endnu en nødundervisningsplan i rygsækken.  

Vi har ikke nogen intentioner om at følge skemaet så meget som muligt, men 

derimod en forhåbning om, at ved at tilrette undervisningen og tilpasse den de nye 

restriktioner, men også de muligheder on-lineundervisning giver, så får vi eleverne 

bedst igennem den tid, hvor det sociale er totalt fraværende. Det skema der er 

vedhæftet Fredagsbrevet, er et udtryk for samme tankegang: Hvis Jakob har et 

matematikforløb, der strækker sig over to dage, så laver vi plads til det, og så 

ændrer skemaet sig selvfølgelig. Det er bedre skemaet retter sig efter de gode ideer, 

end ideerne skal rette sig efter skemaet. Det må være den fordel skolen og eleverne 

har ved Corona-nødundervisning. Måske vi på denne måde alligevel lærer noget, der 

bærer fremad... 

 Når der er tale 

om 

nødundervisning 

viser det sig, at 

ingen ved hvad 

det nøjagtigt 

betyder, men 

alle skoler gør 

noget.  

 

 



 

Med de nye restriktioner, har vi for alvor sat en stopper for fremmødet i skolen; det 

er som jeg forstår det, også meningen. 

Med de små elevers fjernundervisning, er der indført en mulighed for at lade 

ungerne undervise på skolen, hvis begge forældre eksempelvis arbejder ude, hvis 

man arbejder hjemmefra, hvis barnets tarv ikke varetages godt nok med 

undervisning hjemmefra, og hvis anden mulighed for pasning ikke er til stede. Det er 

rigtigt fint, fordi det giver mulighed for at give de forældre, som under den første 

nedlukning havde svært med at finde pasning, en hjælpende hånd. Men der ligger 

også indbygget i ordningen, at man er nødt til kun at anvende den, hvis anden 

mulighed er opbrugt. Det er ingen skam at sende børnene i skole, når man opfylder 

kriterierne, og vi skal nok være der.  

 

Lige nu tager vi en uge ad gangen. Derefter evaluerer vi på den uge der gik, og mens 

vi ser ind i den kommende uge, planlægger vi den næste.  

Men der er også planlægning, der går lidt længere end det. Vi har sat noget af uge 6, 

og hele uge 7 af til drama. Det har vi faktisk besluttet os til at gøre selv om vi godt 

ved, at sandsynligheden for at vi kan mødes i hallen alle mand og kvinder sikkert 

ikke er til stede. Vi forestiller os alligevel at gennemføre projektet, så vi via 

fjernundervisning mm. får lavet et produkt, som vi alle kan glæde os til torsdag i uge 

7. Ikke sammen i hallen, men sammen alligevel. Hvordan det kommer til at ske, får I 

at se. 

Mens vi venter på sneen, så kan jeg oplyse, at vi har rotter på loftet. Både Ditte og 

Jeg. Det meddelte Lars fra pedelklubben i går, og så skal det nok passe. Så har jeg 

bare et lille håb om, at pedelklubben kan hjælpe i den alvorlige situation vi står i lige 

nu. De plejer at være gode til mange forskellige ting, og miraklernes tid er endnu 

ikke forbi…håber jeg. 

 

Kan I alle have en god weekend. 

Troels 

 



 


