Nyhedsbrev uge 14
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Jeg har sådan set ikke så meget at skrive om i
denne uge, men jeg har brug for at holde fast i
virkeligheden, så om ikke andet kan I da læse dette
nyhedsbrev for at hjælpe mig med det ;-)
Vi kører fortsat nødundervisning på nettet, men vi
har i denne uge også fået to elever i
nødpasning/nødundervisning. Jeg kan se på, de
tilbagemeldinger vi får, at nogle af jer er hængt op
med at hjælpe jeres børn, samtidig med at I skal
passe et arbejde. Det er vores største ønske at det
ikke bliver til uoverskuelige problemer for jer
derhjemme. Hvis det er for meget, er det helt ok og
meget bedre, at jeres barn ringer til lærerne og får
hjælp direkte af dem, som undervisningsministeren
meget tydeligt sagde: Det er lærernes pligt at
undervise, ikke forældrenes. Og der er ingen på Klim
Friskole, der har intentioner om at få jer til at
knække sammen.
Når det så er sagt, håber jeg meget, at I også har
bare lidt tid og overskud til også at nyde denne tid.
Jeg håber, I får gået nogle ekstra ture, får bagt lidt
ekstra boller (det ligger der rigtig meget både dansk
og matematik i) og får hygget jer og givet lidt mere
Coronahverdagsbillede
omsorg end der er tid til i dagligdagen.
Hvornår og hvordan vi får lov til at vende tilbage til skoledagen, er endnu ikke afklaret, men så
snart vi ved noget og har planerne klar, vil I naturligvis blive informeret om det. Personligt vil
jeg hellere have, at karantænen løber en-to uger mere end, at vi får lov at komme i gang for
tidligt for så at blive lukket ned igen. Den tanke kan jeg ikke holde ud at tænke, og så får jeg
virkelig brug for mange kram L.
Næste uge er påskeferie, og der kommer ikke et nyhedsbrev.
Jeg ønsker jer alle en glædelig påske.
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole

klim-friskole.dk
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