Nyhedsbrev, overbygningen 12.03.2021
Kære forældre og elever i overbygningen!
Som I alle er bekendt med, har vi som kontaktlærere vurderet at situationen i forhold til
fjernundervisning ikke længere er holdbar. Specielt har de sidste uger tydeligt vist os, at
eleverne ikke længere kan blive hjemme, hvis deres generelle trivsel skal opretholdes. Der er
ikke længere feedback og engagement på vores Zoom-møder, der er sket et drastisk fald i
afleveringer og elever giver tydeligt udtryk for, at de ikke længere har det godt med at være
hjemme. Derfor kan vi som lærere ikke længere stå inde for, at fjernundervisningen fortsætter
som hidtil. Vi har i samarbejde med jer som forældre, ledelsen og bestyrelsen nu besluttet, at
det er nødvendigt at fortsætte undervisningen på skolen,som nødundervisning i et
nødundervisnings-skema, foreløbig indtil påskeferien.
Det har været en hård omgang for alle, og der vil fremadrettet være fokus på, at der er en del
opsamling i forhold til den sociale og personlige trivsel for eleverne. Derfor vil de første dage
på skolen blive brugt til trivselsels-aktiviteter samt socialisering. Vi vil, så vidt det er muligt,
have aktiviteter udendørs, hvor vi også vil gennemføre fysiske aktiviteter, da vi vurderer, at
det også er hårdt tiltrængt for de fleste.
Vi vil bede jer om at være opmærksomme på, at der stadig er en virus som hærger landet, og
at det derfor er vigtigt, at vi alle er yderst opmærksomme på at overholde gældende
retningslinjer, ikke mindst til og fra skole. Husk at vi kun bruger indgangen ved
overbygningens trappe, og at der skal sprittes hænder, hver gang man går ind eller ud. Ved
ankomst til skolen, skal eleverne gå direkte op i klassen og efter undervisning, skal de enten
forlade skolens område straks eller blive i klassen, til de skal hjem. Husk mundbind hvis I
kommer med bussen.
På skolen vil alle trin være opdelt hele tiden – også i frikvartererne. Der er IKKE mulighed for
at købe mad i Spar i frikvartererne, så det er meget vigtigt, at alle har mad med hjemmefra!
Der vil helt sikkert være justeringer undervejs, men vi regner med, at de vedhæftede skemaer
for uge 11 og 12 vil være gældende.
Vi glæder os meget til at se de unge mennesker i levende live på mandag, samt at fortsætte det
gode samarbejde med jer forældre om at løse denne svære situation, som vi alle står i, bedst
muligt.
Det er netop blevet meddelt, at kommunens pode-team kommer på skolen tirsdag og torsdag
kl. 10.00 – 11.00 for at pode alle elever ældre end 11 år med den korte næsetest. Elever over
14 år kan selv give samtykke, men elever under 15 år skal have samtykke fra forælder/værge.
Denne skal sendes til Rasmus, som I ved. Læs mere om dette i dagens nyhedsbrev fra
kontoret.

Med de venligste hilsner Charlotte og Christian.

