18. marts 2020
Kære forældre
Foråret er på vej og jeg håber alt er vel med jer ude i familierne rundt omkring på Sjælland. Vores kendte
hverdag er pludselig blevet vendt på hovedet, og vi er alle ved at finde en ny hverdag - indtil videre de
næste små 14 dage. Jeg håber I har det godt og ikke er ramt af Corona-virus. Mange er måske fortsat lidt
forkølede og snottede, men mon ikke også det er årstiden, der gør det. Det kan være svært at vide.....
Vi har fra skolens side forsøgt at holde jer godt orienteret om situationen og hvilken betydning
skolelukningen har for jeres barns skolegang. Jeg håber at I har fået den nødvendige information.
Nu er vi ved at finde en ny hverdag, både med at skulle arbejde hjemmefra og samtidig holde kontakt til
jeres børn og unge. Det er nyt for os, men jeg oplever at der allerede mange steder er fundet gode
løsninger på at holde kontakten, give opgaver for hjemme, give materialer og IPads til hjemlån, udleveret
Uni-login koder, henvise til portaler mm.
Vi har som skole fortsat ansvaret for at sikre nødundervisning. Men det siger sig selv, at det for nogle af
jeres børn kan være svært - til dels umuligt, da det forudsætter at vi er sammen med børnene/de unge og
tager udgangspunkt i relation, samvær og samspil. Men der hvor det er muligt, skal vi forsøge at have
kontakt med jeres børn og unge.
Jeg håber I oplever, at der mange steder allerede er blevet taget hånd om den opgave fra personalets side.
Vi skal finde de muligheder der er - tilpasset det enkelte barn. Samtidig ved jeg/vi godt, at man som
forældre allerede har en stor opgave med at være sammen med sit barn, andre søskende om skoleopgaver
- måske samtidig med, at man skal passe sit eget arbejde. Det er vi ikke vant til, og det skal vi finde et
passende niveau i. Det er derfor vigtigt, at I melder tilbage til os/lærerne i klasserne, hvis I enten føler der
er brug for mere/flere opgaver eller mindre? Om I har brug for materialer, evt. lån af en IPad eller andet.
Kontakt gerne personalet eller mig og os i ledelsen, hvis der er noget i efterspørger. Hvis det ikke allerede
er sket, kan I forvente en eller anden form for kontakt med jeres barn fremadrettet.
Vi håber at vi kan nøjes med at have lukket de 14 dage, der er meldt ud, for der er alt for stille på skolen lige
nu. Vi har 1 barn i nødpasning, og vi glæder os allerede til at se de øvrige 80 igen. Det er jeres fantastiske
børn, der er med til at skabe den gode stemning på vores skole. Vi må se og følge de udmeldinger vi får.
Skriv endelig hvis du/I har spørgsmål, så skal vi svare så hurtigt som muligt. Pas på jer selv derude.
Med ønsket om et snarligt gensyn
Flemming Nielsen
Skoleleder

