Kære forældre!
Det har været et specielt forår på vores friskole, og ikke mindst i vores samfund, hvor Corona
virussen har været i overskrifterne siden 10. marts. Rasmus og undertegnede måtte med kort
varsel ringe rundt til alle og meddele, at vi var nødt til at lukke skolen midlertidig og
iværksætte fjernundervisning. Dette var en helt ny situation for os som bestyrelse og også for
lærerne. Det har vi naturligvis draget os nogle erfaringer af, og skulle der komme en næste
gang, har vi disse gode erfaringer at trække på.
Det har også været en ny situation for alle dem, som har arbejdet hjemmefra og har skullet
forholde sig til en ny hverdag, samtidig med at have børnene gående derhjemme. Ikke at
forglemme dem som har haft skæve arbejdstider og som har skullet lade op, mens børnene
var hjemme. Det har været en tid, hvor børnene ikke har kunnet se deres legekammerater og
heller ikke har haft den fysiske kontakt med high-five og kram, som de plejer, når de ses om
morgenen ude på skolen på gangen eller i fællesrummet. Dette har for mange været et stort
savn. Det skal man huske, da vi er en lille skole med et tæt fællesskab.
Selvom der er åbnet for klasserne, må vi desværre sige, at der går en tid endnu inden vi kan
byde forældre/bedsteforældre på en kop kaffe. Vi er som bestyrelse meget opmærksomme på,
i samarbejde med Rasmus, at vi overholder retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen. Det skal
være trygt at sende sine børn på Rynkeby Friskole på trods af Corona virussen, da
som altid er vigtigt for os. Det er en tid, som vil gå over i historien på samme
måde som 2. Verdenskrig. Mens en del af vores samfund har stået stille, har der desværre også
været ret stille på søgning af nye elever. Derfor har bestyrelsen valgt at prioritere
markedsføring højt de næste måneder for især at tiltrække nye indskolingselever.
Skulle der være nogen forældre som tænker, når de læser dette, at de har noget at byde ind
med eller kan tage sig tid til at dele reklamer ud for skolen, må de meget gerne kontakte
bestyrelsen.
Vi har måttet aflyse vores arbejdslørdag og sommerfesten, men der arbejdes på at finde en
rigtig god afslutning for 9. klasse eleverne. Dette vil der komme mere info om, når vi har noget
klar. Vi er selvfølgelig stadigvæk nødt til at overholde retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen.
Mens skolen har været lukket, har vores ihærdige pedel Jan været i gang med at male og
istandsætte videnscentret. Når dette er på plads, vil Rune og Catrine indrette det på en ny og
mere funktionel måde.
Som det ser ud lige nu, fraråder Friskoleforeningen at vi afholder generalforsamling, da man i
offentligt rum fortsat maksimalt må være 10 samlet. Lige så snart vi ved mere, vil vi informere
om dette. Bestyrelsen har dog godkendt regnskabet, som vi ser frem til at informere jer om, da
vi har et pænt overskud.
Har I nogen spørgsmål eller bekymringer, er I velkomne til at kontakte Rasmus eller
undertegnede.

De bedste hilsner på bestyrelsens vegne,
Mona

