
 

 

Fredagsbrev d.12-02-2021 

 

Da vi åbnede op for 0-4 klasse, så var det med en fortælling om, at det også betød 2 

x test hver uge af personalet. 

Men det havde man måske ikke helt fået fortalt ud i de fjerneste afkroge af 

samfundet, hvor der for eksempel ligger en række friskoler. Sådan må man 

nødvendigvis tænke, for i den forløbne uge har næsten samtlige relevante 

ministerier og Kommunernes Landsforening på skift afvist, at det er noget de har 

med at gøre, men har samtidig peget på den næste i rækken, som sikkert kan gøre 

noget ved problemet. Da det så blev lidt for pinligt med dette forløb, kom der 

endelig en afgørelse efter at et bredt flertal af Folketingets partier tog sagen op. 

Det er kommunerne der, samen med os, skal stå for kviktestene. Måske de sender 

skolelederen på et lynkursus på mandag, så jeg tirsdag morgen kan stå parat med 

lange vatpinde og afsprittet forklæde, mens jeg byder mine kollegaer velkommen i 

døren ind til skolen. Ingen adgang før en test. Jeg tror der så vil blive lidt tyndt 

bemandet hos os i den kommende tid. 

Så kom udmeldingen om 9.klasses afgangsprøver i fredags. (efter jeg havde sendt 

fredagsbrevet ud) 

Det er faktisk en ret god ordning, som de fleste af folketingets partier er blevet enige 

om, og godt for eleverne og skolerne, når nu Corona har sat sig så hårdt omkring os. 

Dansk skriftlig og mundtlig, Engelsk mundtlig og matematik skriftlig. De to 

udtræksfag bliver bedømt ud fra årskarakteren. Det giver os tid til at koncentrere os 

om færre fag, så eleverne bliver mere trygge når de skal op. 



Men vi mangler dem her på skolen. Det er svært at lave relationsbåret undervisning 

via teams på en computer. 

Edgar har puslet rundt et par dage for at få styr på varme systemet i 

mellembygningen. Den er udstyret med et gulvvarmesystem, men det er som om 

varmen ikke helt vil finde vej ud til de fjerneste afkroge af bygningen. Denne gang 

kan vi dog ikke skyde skylden på kommunerne eller staten. Den er vi selv nødt til at 

tage vare på, og det ser ud til at fejlen er indkredset, siger en optimistisk Edgar. I går 

var enkelte lærere henvist til at sidde foran skærmen og undervise på Teams med 

16,5 grader i rummet. Så er det godt vi har Edgar. 

Den første uge med 0-4. klasse tilbage er gået, og det er bare dejligt med stemmer 

og aktivitet på skolen igen. Hold op, hvor er de bare gode, og al den skriveri i 

medierne om, at de skulle til at lære alt forfra er det rene sludder. De kører bare 

derudaf…, selvfølgelig med lidt hjælp en gang imellem. 

 

Nå, nu er det tid at nå færgen inden fjorden fryser til. 

Desværre blev det ikke til en masse sne her hos os, og min datter, som kender min 

forkærlighed for sne, sendte mig et billede fra Sydfyn, hvor hun bor. Sne overalt… 

Den sved! 

 

God weekend, Troels 

 


