
 

 

Fredag d.05-02-2021 

 

På mandag starter de små igen. Der er lavet skema, byttet rundt på lærerne, lavet 

introforløb-en speciel bevægelses og samarbejdsdag om onsdagen og vi har 

finpudset buskøreplanen, så nu kan de bare komme. Og vi glæder os rigtig meget. 

Der er dog nogle ændringer, vi lige er nødt til at få videregivet her. 

Forældre afleverer børnene uden for indgangen. Også selvom man her den første 

skoledag har mange ting med. Vi skal nok hjælpe børnene med at få orden i sagerne. 

Vi har opdelt legepladsen i to områder, så de to grupper ikke leger sammen (Træls). 

Husk lige at legepladsen ikke er til biler, så venligst parker på pladsen foran skolen, 

eller ved jern containeren. 

Lillegruppen bruger toiletterne i SFO-lokalet, og LM og SM det i glasgangen. 

Alle elever har fri kl. 13.00, og der holder Holger klar med bussen. I øvrigt følger vi 

buskøreplanen som I kender, blot kører vi ikke til Malle, og der bliver ikke en 

nummer to afgang om eftermiddagen.  

Der er tale om nødundervisning, og den gælder helt til sommerferien har vi fået 

oplyst, så det er ikke sikkert at alle fag er vægtet lige i den enkelte uge, men vi 

ændrer hele tiden skemaet, så vi efter bedste evne når næsten hele paletten rundt.  

Morgensamling kan ikke foregå fysisk, men hver gruppe får en kort intro til dagen, 

så alle elever er opdateret på hvad der kommer til at ske. 



Nu, hvor 0-4 klasse kommer tilbage, har vi prioriteret ekstra lærerressourcer hos de  

små, og det er i dette tilfælde 0-2 klasse. Det betyder her i starten, at der godt kan 

forekomme nogle perioder på Teams, hvor eleverne arbejder alene, og de på 

enkelte tidspunkter får lidt tidligere fri. Dette evaluerer vi hver uge, og laver 

skemaet om, når det skønnes rigtigt at gøre. 

Vi har afsat en dag i ugen, hvor Anne kan hjælpe enkelte elever med faglige 

udfordringer. Med online undervisning er der ikke helt den samme hjælp at få fra 

lærerne, så derfor vil vi gerne give nogle elever dette tilbud. De elever der i første 

omgang får tilbuddet, er kontaktet, men tænker I, at jeres dreng eller pige har et 

behov, så kontakter I mig, så ser vi på det.  

Det er blevet vinter, og chill-faktoren gør, at det godt kan føles lidt koldt at være ude 

i frikvarterne, så husk lige rigeligt med varmt tøj til ungerne. De er nemlig ude i 

frikvarterne hver dag. 

Når jeg ikke for tiden sender skoleskema ud til jer, så er det fordi de ændrer sig som 

vi andre skifter underbukser. Som jeg før har skrevet, så giver det ingen mening at 

følge det ”gamle” skema, fordi der hele tiden sker ændringer, og fordi vi, når vi er en 

lille skole, og har lærerne placeret på kryds og tværs på skemaet, ikke kan inddele i 

fx lærergrupper, som kun underviser specifikke elevgrupper. Så skemalæggeren 

bliver ikke arbejdsløs her under Corona. 

Inden vinterferien får vi meddelelse om hvordan 9.klasses afgangseksamen kommer 

til at forløbe. Der er hvad vi ved om den sag. Så det bliver spændende. 

Det var meningen, at vi skulle kvik-testes hver uge her på skolen, og vi blev sørme 

også udsat for det i fredags, (synes det er grænseoverskridende at få en pind stukket 

op i næsen, men det var i virkeligheden ok) men så er der ligesom ikke sket mere i 

den sag. Bortset fra i dag, hvor kommunen pludselig ville høre, om nogen her blandt 

personalet ville være den, det tager testen. Ydermere ville de gerne vide, hvor 

mange der er på skolen, så man kan finde ud af, hvor stor test kapaciteten skal 

være. Jeg er ikke med på, at vi skal gå og teste hinanden her på skolen. Det må der 

simpelthen være nogle proff. folk til. 

Kan I nu have en god weekend, og nyd vinteren. Men får vi ikke snart noget rigtigt 

sne? 

Hilsen Troels 

 



 

 

 

 

 

 


