Nyhedsbrev overbygningen 29. januar 2021
Kære elever og forældre i overbygningen.
Så gik fjerde uge i det nye års fjernundervisning. Og desværre med en kedelig men ikke uventet udmelding
fra Mette F i går. Vi havde ellers håbet til det sidste, at vi fik lov til at komme tilbage d. 8/2 men ak..
For at sige det som det er, så er det ikke nemt for nogen af os. Vi lærere savner dagligdagen på skolen og
ikke mindst det fysiske samvær med de unge mennesker i overbygningen. Vi gør hvad vi kan for tilbyde
varieret, fagligt funderet samt spændende undervisning.
Vi har som tidligere beskrevet delt ugen op i blokdage. Det gør vi, da det er vores oplevelse, at det bliver
mere overkommeligt og overskueligt for eleverne.
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Mandag har vi dansk hele dagen.
Tirsdag har vi de tre naturfag, biologi, geografi samt fysik/kemi
Onsdag har vi matematik hele dagen.
Torsdag har vi tysk og engelsk.
Fredag har vi skiftevis samfundsfag, historie og religion. Vi slutter ugen af med lidt dansk.

Alle dage starter med et morgenmøde på Zoom kl 9, hvor der er oplæg til dagens første opgave. Vi
forventer at alle elever er til at modtage undervisning på dette tidspunkt. Det vil sige, at de har spist
morgenmad, er fuldt påklædt og sidder klar ved et bord med kameraet tændt. Ligesom de ville i skolen. Vi
oplever desværre at flere elevers kameraer på skift ‘ikke virker’, hvilket har stor betydning for den kontakt,
vi har over Zoom.
I løbet af dagen mødes vi igen et par gange over Zoom, hvor vi har opsamling på opgaver, undervisning og
oplæg til de næste opgaver. Det er derfor vigtigt at alle elever møder ind til disse Zoom-møde, da de ellers
vil gå glip af vigtig information samt reel undervisning. Man skal derfor ikke fx. gå med aviser eller snuppe
sig en lur i løbet af skoledagen. En skoledag der strækker sig til kl. ca. 14.00 (fredag til kl. ca. 13) og så kan
der være lektier, der skal laves efterfølgende.
Det hele bliver koordineret og gennemgået på morgenmødet samt slået op på vores fælles
Facebook-gruppe, hvor det også er muligt at bede om hjælp i opslagene, via Messenger eller over Facetime.
Vi er tilgængelige for eleverne gennem hele skoledagen, hvilket der også er mange, der benytter sig af.
Vi holder også ekstra møder over Zoom eller Facetime, med de elever, som vi kan se, har brug for lidt ekstra
støtte og hjælp. Derfor er det vigtigt at alle holder sig aktive på gruppen, så vi kan ”kigge forbi” og se om
der er brug for hjælp.
Denne undervisningsform er selvfølgelig mest en udfordring for de elever, som sidder alene hjemme på
værelset. Nogle har mulighed for at få støtte hjemme i løbet af dagen og andre har forældre som skal ud og
passe deres arbejde udenfor hjemmet. Det er sådan det er, og det er vi meget opmærksomme på. Vi
forsøger så vidt muligt at tilrettelæggen dagen, så alle har mulighed for at følge med. Det er dog heldigvis
vores klare indtryk, at langt de fleste klarer det, så godt de kan.
Mange hilsner
Tenna og Christian

