Kære elever og forældre
SUK!
Vi havde jo alle håbet, men gårsdagens udmelding kom ikke som den helt store overraskelse. I
er sikkert allerede bekendt med, at regeringen har forlænget de gældende retningslinjer frem
til 7. februar 2021. Sådan må det være i en ganske alvorlig situation, og vi – elever, forældre og
alle ansatte - kan derfor kun grave endnu mere tålmodighed og vilje frem til at klare de
kommende uger, og som også meget nemt kan blive forlænget ud over 7. februar.
Fjernundervisningen fungerer imponerende godt – med alle de små skønhedspletter, der kan
forventes i denne specielle situation. Tilbagemeldingerne fra de forskellige trin tegner et
billede af ansvarlige og vedholdende elever, der virkelig yder en stor indsats for at få det
bedste ud af undervisningen. KÆMPE ros til alle for dette!
For vi er godt klar over, at der er tale om nødundervisning, hvor alt for mange sjove og vigtige
ting fra skolehverdagen mangler. Den direkte kontakt mellem lærer og elev og eleverne
imellem, kan ikke erstattes af nok så mange møder på Zoom. Nuancerne, nærværet og det
fysiske fællesskab, der er så stor en del af skolelivet, må vi stadig undvære i en periode.
Heldigvis har vi trods alt mulighed for at se hinanden hver dag, selvom det kun er på skærmen
– og således bevare en fornemmelse af klassefællesskabet.
Det kan ikke undgås, at der kommer tidspunkter, hvor eleverne synes, det simpelthen er en
tand for træls og får lyst til at smide håndklædet i ringen. Denne følelse kender vi nok alle i
varierende grad.
Derfor er det også vigtigt at vi finder den rette balance mellem skolearbejdet og kunsten at
bevare lysten til at gå i skole. De tilbagemeldinger, vi får fra jer forældre, er meget
hjælpsomme, når lærerne prøver at finde denne balance. Alle familier har en hverdag, der er
påvirket af Corona og skal have det hele til at hænge sammen, og derfor er det også godt at
høre fra jer, når I har noget på hjerte.
Lad os prøve at bevare optimismen og glæde os over, at dagen allerede er tiltaget med 32
minutter!
De bedste hilsner
-Rasmus
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