Nyhedsbrev uge 15
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Mandag aften holdt statsministeren pressemøde endnu en gang, jeg ved ikke, hvordan I har
det, men jeg får lidt ondt i maven, hver gang hun toner frem på skærmen, hvad vil hun nu
sige? I mandags var den gode nyhed så, at skolerne skal lukke op for elever fra 0.-5. kl. fra
den 15. april. Jeg var glad og er det stadig, men i går aftes kom Sundhedsstyrelsens
retningslinjer, og der er godt nok mange retningslinjer, og lige nu virker de ret uoverskuelige.
Vi arbejder på at få retningslinjerne på plads, vi arbejder hårdt på det, og jeg håber virkelig, vi
kan lukke op fra onsdag.
Allerede nu er der ting/beslutninger, der er truffet:
• Når vi åbner, bliver det for eleverne fra 0.-6. kl. Dvs. vi udvider gruppen af elever. Vi
har kun 4 elever i 6. kl., og de går i samlæsning med 4. og 5. klasse, så for at skærme
lærerne fra at skulle lave undervisning af først 4.-5. kl. face to face og derefter for 6.
kl. online, skal 6. kl. med i skole fra åbningsdagen.
• Der bliver ikke lavet nødundervisning til eleverne i 0.-6. kl. tirsdag den 14. april, vi vil
koncentrere kræfterne på at blive klar på skolen til at modtage elever fra onsdag. For
elever i 7.-9. kl. vil der fra tirsdag kører nødundervisning som før påske.
• Jeg vil gerne opfordre dem, der går hjemme uden arbejde, er sendt hjem uden
forventning om hjemmearbejdsplads eller har en eller anden form for orlov, til at hente
deres børn, når skoledagen er slut, dvs. kl. 13.05. Hvis I gør det, letter I trykket på
SFO’en, så der bliver mere plads til de børn, der er tvunget til at være i SFO. Der
kommer et spørgeskema ud vedr. behov for SFO, og jeg vil gerne have en hurtig
tilbagemelding.
• Walther kommer til at køre, MEN eleverne får faste pladser og de SKAL blive siddende
på de pladser de får anvist. Eleverne skal sidde ude mod vinduerne, og der skal være et
tomt sæde mellem hvert barn. Walther spritter bussen af 2 gange dagligt. Jeg har brug
for en tilbagemelding om, hvem der skal med bussen, så jeg kan få lavet en fast
pladsordning, jeg sender et spørgeskema ud om det i dag, og jeg vil meget gerne have
hurtig tilbagemelding.
• Bussen kører hjem hver dag lige efter skoletid, dvs. mandag, torsdag og fredag kører
den hjem kl 13.15, tirsdag og onsdag kører den hjem kl. 14.00. Vi skal ikke have elever
til at sidde og vente på skolen.
• Så meget af undervisningen som
overhovedet mulig kommer til at foregå
udenfor, det kommer til at stille krav til
påklædning mm. Der kommer en liste
over, hvad skoletasken skal indeholde
efter påske, men jeg vil gerne opfordre jer
alle til at skaffe et siddeunderlag til jeres
barn, det får de brug for.
• Håndvask bliver sat i system.
• Klasseværelserne bliver nye steder, og
bliver kun brugt i mindst muligt omfang, fx
ved fælles gennemgang, og derefter
arbejder eleverne individuelt udenfor, eller
ved dårligt vejr. 0. kl. har forsat base i 0.
kl. 1.-3. kl. flytter ind i 7.-9. kl, dvs. det
lokale lige ved siden af lærerværelset,
bordene bliver stillet op, så der er 2 m.
mellem hver plads. 4.-6. kl. skal have
klasselokale i salen, og de skal benytte
døren i enden af salen, så vi ikke får for
mange elever samlet i gangarealerne.
• Der er ingen kaffe på lærerværelset i den
næste lange periode.
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Lige nu er der nærmest flere spørgsmål end svar, så listen bliver længere. bl.a. kan et fag som
idræt blive en udfordring, det skal være udenfor (det er ikke et problem), det må ikke være
kontaktsport (der røg bl.a. fangeleg), og det må ikke være fx boldspil, da børnene ikke må
spille bold med en bold, andre har haft i fingrene!!! Så idræt er åbenbart afgrænset til at være
løb. Det bliver fedt ;-)
Men I kan være sikre på, at vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at få lavet så god og tryg
en dagligdag som overhovedet muligt for jeres børn.
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole
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