Kære forældre og elever!
Så er vi ved vejs ende i en meget usædvanlig skoleuge – både for Rynkeby Friskole, men også
for resten af verden…
Vi ved endnu ikke, hvornår vi kan åbne skolen igen. Den første udmelding lød på 30. marts,
men der er ikke meget der tyder på, at dette holder stik. Vi må nok forberede os på, at der
kommer til at gå længere tid, og I bliver selvfølgelig informeret, så snart vi ved mere om dette.
Det kan godt være en udfordring at drive ”hjemmeskole”, samtidig med at mange forældre
også skal arbejde hjemmefra. Vi bestræber os på, at de materialer og opgaver eleverne skal
arbejde med kan løses uden konstant ekspertbistand. Det kan dog godt være svært at undgå
frustrationer, når vi ikke er fysisk til stede i undervisningen, så det er klart at det er en lidt
vanskelig situation. Hvis alle bestræber sig på at arbejde så godt med stoffet som forholdene
tillader, kan vi ikke kræve mere. Stort set alle online-portaler er også åbne for alle elever, hvis
I selv vil supplere op med andre opgaver.
I forhold til 9. klasserne har undervisningsministeren tydeligt meldt ud, at I IKKE skal være
nervøse i forhold til kommende afgangsprøver. Det er helt sikkert et ekstremt dårligt
tidspunkt at blive sendt hjem fra skole på, da der er rigtig mange ting, vi skulle have
gennemgået og repeteret. Men dette er ens for alle landets elever, og der vil blive taget de
nødvendige hensyn. Skulle vi komme i den situation, at der slet ikke bliver afholdt
afgangsprøver, vil dette heller ikke påvirke jeres muligheder for at komme videre i
uddannelsessystemet. Men lad os nu se, hvor galt det går…
Der er heller ikke grund til nervøsitet omkring skolens fremtidige drift. Vi har en god
økonomi, og der bliver holdt en hånd under alle landets friskoler.
Husk at lave noget hyggeligt sammen i denne sære tid; Skolearbejde kan jo også være
madlavning, spille spil, tale engelsk/tysk, banke en redekasse sammen etc.
Og så hold jer orienterede på skolens hjemmeside, hvor alle nyhedsbreve fra kontoret og
trinnene er tilgængelige.
Vi savner jer alle sammen og håber på en snarlig normalisering af situationen.
God weekend til jer alle!
Venlig hilsen
Rasmus
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