Kære elever og forældre
Vi fik i onsdags alle den nye melding vedr. delvis udfasning af nedlukningen. Meldingen indebar jo desværre
ikke, at resten af mellemtrinnet kan møde fysisk i skole på mandag. Det er selvfølgelig ærgerligt, men også
forståeligt og noget, som vi alle må acceptere.
Eleverne der er med i onlineundervisningen, deltager stadig fornuftigt og de skal fortsat have ros for deres
engagement. De har en god mødedisciplin og de klarer det stadig godt. Der er generelt en positiv stemning.
Vi har drøftet nyhederne med dem og debatteret de fortsat gældende retningslinjer.
Rammen for fjernundervisningen fra 08.45-12.00 mandag og fredag og 08.45-13.05 tirsdag, onsdag og
torsdag fortsætter derfor i den kommende periode. I vil naturligvis høre fra os, hvis der opstår ændringer.
Vi vil gerne opfordre til, at I taler med jeres barn om vigtigheden af både at få frisk luft og bevægelse i de
fælles pauser. Vi nævner det for eleverne, men vi oplever også, at enkelte bliver siddende ved skærmen og
det kan ikke være sundt i længden. Vi holder en fælles pause kl. 10.15 – 10.30 og igen fra kl. 12.00 – 12.20.
De elever, der undervises online, skal stadig have deres arbejdsmaterialer lige ved hånden, så der ikke
bruges tid på at lede efter en mappe, en blyant eller lignende. Eleverne, der arbejder på skolen, skal altid
medbringe computer, oplader, headphones og selvfølgelig sin taske med arbejdsbøger, penalhus,
madpakke osv.
Der er stadig de faste lektier i dansk og matematik. I må derfor selv sørge for at sætte datoer i
arbejdsbøgerne eller på anden måde holde overblik over siderne. 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. Kontakt os gerne hvis I er blevet færdige med arbejdsbøgerne og mangler nye.
Vi har stadig telefonisk kontakt til eleverne i mellemtrinnet. Vi vurderer hvilke elever, der kan have brug for
at blive ringet op og de kan også selv ønske et opkald fra os. Denne form for status-/trivselssamtaler vil vi
også fortsætte i løbet af den kommende periode frem til 15. marts.

Vi går på mange måder lysere tider i møde, så vi håber, at vi sammen fortsat kan
være optimistiske.
Vi ses igen ”virtuelt” mandag d. 1. marts 2021 kl. 08.45.
- Og så glæder vi os selvfølgelig rigtig meget til den dag, hvor vi alle igen må
ses på Rynkeby Friskole.

Venligst Rune og Cathrine

