Kære elever og forældre
Vi vil rose eleverne for deres deltagelse og engagement i fjernundervisningen. De har foreløbigt klaret det
både godt og flot. Der har været en positiv stemning, motivation og engagement.
Vi er nu alle blevet informeret om, at restriktionerne foreløbigt bliver forlænget til og med d. 7. februar
2021.
På mellemtrinnet har vi ramt en form for eleverne, hvor de alle kan være med. Rammen for
fjernundervisningen fra 09.00-13.00 mandag til torsdag og fredag i tidsrummet kl. 09.00-12.00 fortsætter
derfor i den kommende periode. Eleverne er nu ved at være trygge ved det tekniske, og ”den nye hverdag”
er ved at være genkendelig for dem.
I tidsrammen vil der stadig være indlagte pauser og spisepause. Dagens program præsenteres for eleverne
ved dagens start. Lektier mv., vil vi naturligvis også gennemgå grundigt med eleverne på vores møder. Der
er selvfølgelig også mulighed for, at eleverne kan stille spørgsmål undervejs.
Eleverne skal stadig have deres skoletaske lige ved hånden, så bøger og pennalhus er tæt på. Derudover vil
vi gerne bede om, at alle har noget papir til rådighed gerne både linjeret, ternet og almindeligt papir, hvis
det er muligt.
Der er stadig faste lektier i dansk og matematik. Der skal fortsat læses i mindst 20 min. hver dag og udfyldes
læselog (husk gerne at printe nye læselog eller lave jeres egen, da de skal medbringes på skolen, når vi
kommer tilbage), og der skal som minimum laves tre sider i danskbogen om ugen. I matematikbogen skal
der også laves tre sider, og tabelkortene skal fortsat øves tre gange om ugen og registreres på skema.
Vi havde tidligere på året planlagt et projektopgaveforløb i uge 3. Vi gør os på nuværende tidspunkt
overvejelser om, hvorvidt vi alligevel kan afholde en form for projektopgave online. I og eleverne bliver
selvfølgelig informeret om, hvorvidt det bliver muligt og under hvilken form. Under alle omstændigheder
bliver det ikke i næste uge, da det vil kræve flere overvejelser og forberedelse, inden det evt. kan sættes i
gang. I vil som sagt høre nærmere, hvis det bliver aktuelt.
Vi har i de første to uger haft telefonisk kontakt til alle eleverne i mellemtrinnet. Denne form for status/trivselssamtaler vil vi også fortsætte i løbet af den kommende periode frem til d. 7. feb.
Eleverne havde desuden selv et ønske om at skabe et fælles forum, hvor de kunne mødes online. Det har vi
oplevet som et positivt udtryk for, at de gerne vil ”ses” mere. Det sociale på mellemtrinnet understøttes nu
af en sådan ordning. Alle inviteres derfor jævnligt til zoom-møder senere på dagen. Dette foregår udenfor
skolens regi. Det er frivilligt at deltage, og det skal blot ses som et fælles ”hygge-forum”, for dem der
eventuelt har tid og lyst.

Vi ønsker alle fortsat ”god kamp”

Vi ses igen ”virtuelt” mandag d. 18. jan. 2021 kl. 09.00.
Venligst Rune og Cathrine
Vi må selvfølgelig stadig tages forbehold for ændringer og justeringer undervejs, da det kan blive
nødvendigt, hvis vi kan fornemme det på elevgruppen, eller hvis andre foranstaltninger gør sig gældende.
(Se billede af mellemtrinnets Zoom-møde på næste side)

