Nyhedsbrev d. 5. marts 2021
Kære forældre og elever i overbygningen
Først en lille hilsen fra Tenna:
Nu nærmer tidspunktet sig, hvor jeg skal sige på gensyn. Min barsel ligger lige om hjørnet
og fra midten af næste uge, vil overbygningens nye lærer Charlotte overtage mine timer.
Det er en underlig fornemmelse at gå på barsel midt i Covid-19 med fjernundervisning og
restriktioner, og jeg er virkelig ærgerlig over, at det ikke blev til et fysisk fremmøde inden jeg
går fra. Men det er som det er, og der er ikke andet for end at få det bedste ud af
situationen. Jeg er i hvert fald klar til at give slip og smække benene op. Og så glæder jeg
mig til at kigge forbi skolen i løbet af foråret og fremvise nyeste skud på stammen. Tak for nu
og på gensyn!
Kh. Tenna.
I forbindelse med at Charlotte overtager Tennas timer, vil der fra uge 11 være ændringer i
fjernundervisningsskemaet. Det kommer til at se således ud:
Mandag: Tysk og historie/samfundfag/religion
Tirsdag: Fysik/Kemi og Geografi/biologi
Onsdag: Dansk
Torsdag: Matematik
Fredag: Engelsk og Dansk
Hilsen fra Charlotte:
Jeg glæder mig til at lære jer bedre at kende og håber, at vi sammen kan skabe et rigtig godt
læringsrum.
Jeg har været på skolen siden sommerferien i kompetenceteamet, men har været lærer i
mange år og undervist i mange fag, fortrinsvis i dansk og specialundervisning. Vi ses digitalt
på tirsdag, hvor jeg tager over fra Tenna.
I forhold til den nuværende Corona-situation:
Som vi alle er klar over, er der endnu ikke noget fastlagt fra sundhedsmyndighedernes side
om, hvornår de store elever kan vende tilbage i skole. Vi er i gang med at udarbejde en plan
for, hvordan vi takler situationen, samt hvad vi kan gøre af tiltag i tilfælde af, at
restriktionerne forlænges efter den 15. marts. Der vil komme en udmelding fra ledelsen, så
snart at vi er en smule klogere.
Overordnet set er det vores klare indtryk, at de unge mennesker klare det godt - situationen
taget i betragtning. Det er vigtigt at forældre giver besked, hvis jeres børn begynder at få det
svært med at være hjemme, så vi kan løse udfordringerne sammen.
Indtil videre har vi opfordret eleverne til, at man kan inkludere en klassekammerat i sin
‘coronaboble’, så man har en, man kan mødes med i fritiden eller arbejde sammen med i
skolehverdagen. Husk at være opmærksom på at alle elever og forældre er inddraget, inden
man laver og gennemfører disse aftaler.
Rigtig god weekend.

Mange hilsner fra Christian, Charlotte og Tenna

