Kære forældre!

Planlægningen af det kommende skoleår er allerede i fuld gang. Heldigvis ser det ud til, at vi
kan planlægge efter tilstande, som vi kendte dem i ”gamle dage” – sådan føles det. Altså uden
særlige opdelinger og Coronarestriktioner af betydning.
Jeg vil gerne delagtiggøre jer i nogle af de overvejelser vi har, når det kommende års klasser
skal sammensættes:
Når vi på Rynkeby Friskole har samlæste klasser, giver det os en udstrakt grad af fleksibilitet
og frihed til at sammensætte trinnene, som det giver bedst mening for eleverne. Hvor det på
andre skoler kan være meget indgribende at skulle tage et ekstra år på et klassetrin, fordi
eleven så skal indgå i en helt ny og ukendt klassesammensætning, er det helt anderledes
udramatisk her på skolen: Da der hvert år er en naturlig udskiftning af elever på trinnene, vil
man altid være en del af en velkendt gruppe klassekammerater.
Både socialt og individuelt kan der være gode grunde til at skifte niveau på et andet tidspunkt
end i 4. og 7. klasse, og som skole giver det os mulighed for at fordele lærer- og
undervisningsressourcer til størst mulig gavn for alle elever. Vi kan også have den helt
konkrete udfordring, at tilgangen af nye elever i løbet af skoleåret kan skubbe til balancen
mellem trinnene.
I den aktuelle situation har vi ikke nogen elever i 6. kl. efter sommerferien, hvorfor det er helt
oplagt at sammensætte et mellemtrin primært af elever fra 3., 4. og 5. klasse. Fra indskolingen
vil Astrid, Emil E. og Mikas derfor være en del af mellemtrinsgruppen efter sommerferien.
Som forældre vil I naturligvis altid blive informeret om, hvad vi tænker er den bedste løsning i
forhold til klassen og jeres barn. Jeg vil også gerne understrege, at eleverne – uanset hvilket
trin de er tilknyttet – får den samme grad af undervisningsdifferentiering og materialer efter
behov.
I dag, fredag d. 11/6, har vi haft alle elever samlet i deres ”nye” klasser, som de kommer til at
se ud efter sommerferien. Dette inkluderede også de nye elever fra børnehaver og andre
skoler, der vil være en del af Rynkeby Friskole fremover. Lad os tage rigtig godt imod dem og
deres familier!
God weekend til jer alle sammen!

Venlig hilsen Rasmus
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