Nyhedsbrev d. 12 marts 2020
Kære forældre og elever i overbygning
I forbindelse med lukningen af skolen de kommende uger, har vi i dag holdt teammøde og er enige
om, at alle elever naturligvis skal fortsætte skolearbejde hjemmefra så vidt muligt.
Det betyder, at vi laver nogle forskellige lektier/afleveringer i de forskellige fag, som vi forventer at
I arbejde med under skolelukningen.
Først og fremmest vil vi gerne have afsluttet projektopgaverne i morgen fredag. I skal sende jeres
færdige opgaver via mail til både Christian og Tenna senest fredag aften kl. 20.00.
Vi udskyder fremlæggelserne, til vi er tilbage på skolebænken.
Mandag opretter vi en fælles facebookgruppe, som skal fungere som et fælles skole-forum for
hele overbygningen. Her skal I tjekke ind dagligt og holde jer opdateret med de
lektier/afleveringer, vi giver jer for.
Det er især vigtigt for 9.klasserne, da vi holder fast i at nå pensum i det omfang, det lader sig gøre.
Vi forventer at alle forældre deltager aktivt i, at lektier og afleveringer bliver lavet samt følger med
i opdateringer på facebookgruppen. Det er strengt nødvendigt for, at dette kommer til at fungere.
Vi håber også at alle ser dette som en mulighed for at få kvalitetstid sammen, hvor I kan hygge
med brætspil, hjemmebagte pølsehorn og varm Chocomel (kontakt Simon O hvis I løber tør ;) ).
De elever, der ikke er på Facebook, skal informere os, og så finder vi selvfølgelig en løsning. Ingen
kommer til at gå glip af noget!
Dette er en ekstraordinær situation og vi er alle rundt på gulvet! -Men vi skal nok komme igennem
det og være klar til afgangsprøven, når vi rammer den.
Vi glæder os til at se jer på den anden side af lukningen.
Alt det bedste! – og husk at vaske hænder!
Mange hilsner fra Christian og Tenna

