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Kalender
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- 1. skoledag på skolen efter nødundervisning kl. 08.00

Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender

_________________________________________________________________________

Orientering fra friskolen
Det bli’r godt igen! Men det er ikke ret spændende at skulle gå i ugevis og først få dage før
deadline få at vide, om man er købt eller solgt. Fra skolens side af, har vi forberedt os på, at
denne nedlukningsperiode heller ikke bliver den sidste, så vi har foretaget os nogle
ændringer.
Vi har kunnet høre fra jer, at det har været svært at finde rundt i informationsmængden, så
derfor har vi lavet en hjemmeside, hvor I gerne efterhånden skulle kunne finde al den
information til jeres børn og jer, som I har brug for i forbindelse med nødundervisningen.
På hjemmesiden er der desuden også en FAQ-liste “Alt om hjemmeundervisningen -find
svar her”, så I kan se der, hvis I render ind i spørgsmål eller blot læse listen for at se, om der
er noget, vi kan hjælpe med, som I ikke var klar over.
Vi ved udmærket godt, at det ikke helt kan afhjælpe alle vanskeligheder, men det skulle helst
være en hjælp, sådan er det i hvert fald ment.
Over de næste uger vil skolen fortsat arbejde på at få endnu mere struktur på
undervisningen og de tilbud om hjælp, som vi kan give. Det er derfor vigtigt, hvis I har
noget, som I savner eller en god ide til noget, som I har fundet hjælpsomt, at I kontakter os,
så vi kan få det implementeret i vores værktøjskasse.
Grunden til, at nyhedsbrevet først kommer nu og ikke i fredags, skyldes, at vi herhjemme
har en fredag i disse uger, hvor vi begge har virtuelle møder, hjemmeundervisning og andre
vigtige arbejdsopgaver fra kl. 08.30 til 16.30, så det vil nok være sådan i
nedlukningsperioden, at nyhedsbrevene ikke altid kommer om fredagen. Det håber jeg, I har
forståelse for.
Yderligere vil jeg også gerne fortælle, at hjemmeundervisningen på adressen her ikke lige
formår at følge det fulde skema. Det magter børnene ikke, og der er ikke voksenkræfter nok
til stede til både at arbejde hjemmefra og stå for undervisningen.

Jeg tænker, at mange af jer har lignende vilkår, og hvis I føler, at I ikke er tilstrækkelige i
denne situation, så sørg for at læse skolens svar på, hvordan man håndterer situationen
bedst muligt. Det er, ligesom sidste gang, vigtigt, at børnene har en så god som mulig
hverdag.
________________________________________________________________________

Orientering fra børnehaven og SFO
Nyt fra børnehaven og SFO
Efter sne kommer sjap. Vi forventer en ret våd uge, så I bedes venligst sørge for, at der er
rigeligt med skiftetøj til stede.
Vi håber, at sneen lige bliver liggende længe nok til, at vi kan få kælket det sidste mandag
inden regnvejret.
I fredags havde vi kun 10 børn i alt i børnehaven. Der var rigtig mange børn, der ikke kom i
børnehave, hvor vi ikke vidste det.
I bedes venligst meddele, hvis I tager en fridag, helst i så god tid som mulig, så vi kan lave
de bedst mulige forberedelser for vores børn.
Det kan være svært at få en almindelig hverdag til at gå, hvis man kun er 2 børn i gruppen.
Der kunne lidt forhåndsviden have været rart for planlægningen af dagen.
Hvis man ikke nåede at få navn i handsker og hjemmesko med, så vil det være dejligt, hvis
det blev nået til den kommende uge.
Hilsen personalet i børnehaven og SFO
_________________________________________________________________________

Orientering fra bestyrelsen
Næste bestyrelsesmøde 20.1.
___________________________________________________________________
Klubaften: Aflyst indtil andet meldes ud
___________________________________________________________________
Rengøringshold:

Forældrerengøring er aflyst indtil videre.

