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Nu kommer snart den store dag, 

hvor eleverne må komme 

tilbage. Efter påske, siger vores 

statsminister, men inden da har 

vi den glæde at sige velkommen 

til 5,6, og 7. klasser. Det er dog 

kun en dag om ugen, og de skal 

være ude hele dagen, men det 

er trods alt en forbedring. 5. 

klasse kommer på skolen om 

fredagen og 6-7. klasse kommer 

på skolen om torsdagen. Det vil 

nok være lidt for overmodig, 

hvis vi forventer en helt normal 

skoledag, med regnestykker og  

 

tekstanalyse 

ude i det fri. 

De første par 

gange vil vi 

fokusere på 

trivsel, 

samvær og 

nærvær. 

Selvfølgelig 

med de 

restriktioner, 

der er 

udstukket. Husk stor madpakke og udetøj der matcher årstiden, og en hel dag ude. 

Det er ikke bare lige, for vejret kan vise sig fra mange sider her i marts. Hvad med 



bussen? Må man sidde inden døre i et lille rum, som en bus jo er, i disse tider, når 

ungerne bliver kostet ud, lige så snart de rammer skolen. Så vidt jeg kan se, så er der 

ingen ændringer på det; så med mundbind på i bussen, så kører det. Som man kan 

se på billedet her, så er der ikke helt gået Corona i pedelgruppen, fordi ikke nok med 

at der nu er 22 nye garderobeskabe til Lillegruppen, men der er også fabrikeret et 

helt nyt rullende system til deres Pc er. Fantastisk arbejde, og næsten ud fra 

genbrugsmaterialer. Jeg er meget imponeret. I denne sammenhæng tager vi fat om 

nogle helt basale færdigheder, som man som menneske godt kan få brug for, ikke 

kun her på skolen, men også videre i livet. Det kunne fx være at lære at hænge ens 

tøj op på en knage i stedet for at forlade det på gulvet, hvor man har taget det af, 

det kunne være at sætte sine støvler på plads, så man ikke falder over dem, men 

også for at kunne finde dem igen, når de igen skal bruges. Det skal I nok blive 

inddraget i kære forældre, så vi kan gøre fælles sag, nu vi er ved at få etableret plads 

til tøj og sager hos de små.  

Ellers ser vi igen fremad, og er ved at snakke lejrskoler, næste skoleår, fagfordeling 

og selvfølgelig 9.klasses afgangseksamen. Det sidste først.  Der er kun 3 

eksamensfag i år, resten er røget ud med Coronabadevandet. Der skal selvfølgelig 

være fokus på den, og så de to udtræksfag, som de ikke skal til prøve i, men som 

kommer til at stå i deres eksamenspapirhentet ud fra deres årskarakter. Det er 

rigtigt fint, og så er det meldt ud, at der i stedet for skal prioriteres undervisning i 

stedet for læseferie, selvstudie osv. Jeg har aldrig været fan af læseferie for 9.klasse, 

fordi det for de stærke elever i heldigste fald ikke gør den store forskel, men til 

gengæld ikke gavner de fagligt svage, som har brug for al den støtte de kan få. Så 

der ville alligevel nok ikke være så mange undervisningsfrie dage, hvis vi ikke var 

blevet ramt af Corona.  

Således opmuntret går vi til weekend. 

Troels 


