Kære elever og forældre!
Vi er nu ved at få rammerne på plads, så vi kan byde eleverne fra 6. – 9. klasse velkommen
tirsdag d. 19. maj kl. 8.45!
Vi ved, at både elever og lærere glæder sig til at komme tilbage til skolen og ser frem til at
starte i deres gamle klasser igen. Jeg må understrege, at det stadig vil være en anden skoledag,
der starter i næste uge. Der er således tale om såkaldt ”nødundervisning”, hvor eleverne er på
skolen i et reduceret skema. Men hvis alle viser hensyn når vi er sammen, skal vi nok få det
hele til at fungere.
Desværre kan vi endnu ikke byde forældrene ind på skolens område om morgenen, og vi
afholder heller ikke morgensamlinger mandag og fredag.
Der er blevet ændret i retningslinjerne på en række afgørende punkter, bl.a.:
✓ I skolen må man nu gerne være sammen med eleverne i klassen, når blot eleverne
overholder et afstandskrav på 1 meter fra næsetip til næsetip.
✓ Afstandskravet på 1 meter er ikke gældende i frikvarterer og ved udendørs aktiviteter.
✓ Læreren skal dog stadig stå 2 meter væk, når hun/han underviser klassen, men ikke når
han/hun hjælper eleverne i undervisningen.
✓ Hele klassen må være sammen i frikvartererne, men skal stadig ikke blandes på tværs af
klasserne.
✓ Reglerne om håndhygiejne fastholdes dog stadig.
✓ Alle overflader og kontaktpunkter rengøres/afsprittes grundigt én gang om dagen, når
alle elever har forladt skolen.
Jeg ved, at mange er lidt nervøse ved tanken om, at alle de større elever nu vender tilbage til
skolen. Nu skal alle rykke lidt mere sammen og opføre sig ansvarligt over for hinanden. Det
kræver selvfølgelig, at alle tager hensyn til hinanden, men dette er jeg ikke i tvivl om, at alle er
helt indstillede på.
Frikvartererne vil blive afholdt forskudt, så der kun er én klasse, der holder frikvarter ad
gangen.
Hver morgen vil der være en lærer fra mellemtrinnet og overbygningen, der vil sørge for, at
alle elever får vasket hænder, når de ankommer til skolen.
Indskolingen benytter fortsat køkkendøren, mellemtrinnet benytter døren i hjørnet og
overbygningen benytter døren ved trappen (ved videnscentret).
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For alle elever er der nogle vigtige opmærksomhedspunkter:
✓ Hvis man har symptomer som hovedpine, feber, tør hoste, muskelømhed o. lign., må man
IKKE komme i skole, men skal blive hjemme til 48 timer efter symptomerne er
forsvundet. Husk at give besked til skolens kontor!
✓ Der må ikke deles ting skoleting, så det er meget vigtigt med et fyldt og opdateret
penalhus (samt en opladet pc for de større klasser)
✓ Eleverne må ikke handle i Spar i løbet af skoledagen, så det er vigtigt at huske en
madpakke og en drikkedunk, som skal blive i klassen hele dagen.
Indskolingen forsætter med det nuværende skema, hvor de møder 8.45 – 12.00 alle dage.
6. klasserne vil følge det nuværende mellemtrins skema på skolen, dvs. undervisning fra 8.4513.05 mandag til torsdag og fra 8.45-12.00 om fredagen.
Overbygningen vil have undervisning hver dag fra 8.45 – 13.30, hvorefter de skal forlade
skolen, så hurtigt det praktisk kan lade sig gøre. Detaljer om elevernes skema vil I få fra
Christian og Tenna.
Det er nu 3. gang her i foråret, at personalet må ændre deres praksis, men heldigvis har skolen
fleksible og engagerede ansatte, der gør deres bedste for at få hverdagene til at fungere for
jeres børn.
Vi glæder os til at se alle elever på skolen igen!
På vegne af alle fra Rynkeby Friskole,
Rasmus
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