Kære forældre og elever!
Foråret er over os - og ikke mindst nye retningslinjer for undervisning og fremmøde.
Ministeriet er meget tydelige omkring, hvordan det øgede fremmøde hver anden uge må
foregå: det skal foregå udendørs hele tiden, der må ikke benyttes telte, pavilloner o. lign til læ,
højst en overdækning mod regn. Derfor må eleverne i princippet ikke engang benytte
bålhytten, da denne er for tillukket!
Der er dog mulighed for at omlægge den udendørs undervisning til fjernundervisning igen,
hvis vejret er for dårligt, hvilket ville betyde, at eleverne med kort varsel skulle sendes hjem
bag skærmen igen.
For at gøre en lang historie kort mener vi ikke, at dette scenarie giver særlig god mening i
forhold til elevernes faglighed og trivsel. De har skullet omstille sig mange gange til forskellige
skemaer, og netop derfor vurderer vi, at det er vigtigt at bibeholde størst mulig kontinuitet og
genkendelighed lige nu. Vi er nået til et punkt, hvor der skal være særdeles gode argumenter
for endnu en skemaændring, før vi vil indføre den.
Det er ikke en hemmelighed, at vi håber på en snarlig udmelding om, at alle må være i skole
100% af tiden, så vi kan lave en sidste ændring inden sommerferien: Alle elever tilbage til
klasseværelserne!
I vil modtage besked om evt. små justeringer i skemaer og mødetider fra klasselærerne.
Kommunens pode-team er faste gæster på skolen tirsdag og fredag, og her bliver personale og
elever testet som ren rutine efterhånden. Uanset om eleverne bliver testet her eller i privat
regi – hvilket nogen foretrækker – er jeg taknemlig for forståelsen for vigtigheden af dette. Det
giver en god tryghed for alle, der møder frem på skolen hver dag.
I vil inden længe modtage information om, hvordan vi forholder os til årets generalforsamling
og sommerfest. Dette er naturligvis betinget af den generelle udvikling og justeringer af
retningslinjer.
God weekend til jer alle!
-Rasmus
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