Kære forældre!
Overskriften i emnefeltet er desværre lidt misvisende, da der IKKE er så meget nyt, som vi
kunne håbe på.
Vi må som udgangspunkt stadig ikke have flere elever ind på skolen, end vi har haft indtil nu.
Dette vil sandsynligvis strække sig til efter Påskeferien, hvor der også kun tales om
mulighederne for, at 9. klasserne kan komme tilbage på skolen.
Der er nu åbnet op for, at en lærer kan mødes - kortvarigt og udendørs - med op til fire elever
ad gangen til trivselssamtaler. I vores tilfælde vanskeliggøres det ved, at skolens placering gør
os afhængige af meget få busafgange, så eleverne umiddelbart ikke bare kan kigge forbi og
tage afsted igen efter en time.
Jeg er i dialog med lærerne på de forskellige trin, for at finde ud af hvordan vi trods alt bedst
kan udnytte denne mulighed for socialt samvær.
Jeg vil også minde jer om, at vi kan tage imod elever på skolen, hvis der er bekymring i forhold
til trivslen. Dette er en mulighed, vi skal benytte os af, i det omfang det giver mening. Og som
tiden går, kan det jo godt tænkes, at det i højere grad vil give mening for en del elever. Dette er
også overvejelser, vi hele tiden gør os - også i samarbejde med forældre.
Foreløbig er anbefalingen, at personale, der er fysisk til stede på skolen, lader sig teste mindst
én gang om ugen. Som I måske har hørt, har der været en del forvirring omkring, hvordan
dette skulle varetages i praksis på de forskellige skoler. For at gøre en lang historie kort: På
Rynkeby Friskole er alt personale blevet opfordret til at sørge for at få dette gjort ved de
kommunale teststeder, og denne opfordring er blevet ansvarligt fulgt af personalet af hensyn
til alles tryghed og sikkerhed.
Pas godt på jer selv og hinanden og rigtig god weekend!
Venlig hilsen
Rasmus
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