Indhold: Aflyst teaterforestilling - r etningslinjer for sygdom - forældre-vikarhjælpere manglende uge- og månedsplan bhv/SFO - arbejdsdag aflyst, men afholdes på andre vilkår informationsmøde afholdes - i nformationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen - klubaften aflyst

Nyhedsbrev uge 39, 2020
Kalender
Uge 40-41

- hjemmebesøg hos børnehaveklassen

1.10.

- informationsmøde om skolestart for børnehavebørn 16.30-18.00

Uge 40-41

- teateruger 5.-9. klasse - AFLYST

3.-4.10.

- arbejdsweekend - AFLYST - se under orientering fra bestyrelsen

8.10.

- teaterforestilling 18.00 & 19.30 - AFLYST

Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender

_________________________________________________________________________

Orientering fra friskolen
Vi må desværre meddele, at vi aflyser vores planlagte teateruger og teaterforestilling. Det vil blive
gennemført senere på skoleåret, hvis omstændighederne tillader det.
Vi skal fortsat have fokus på hygiejne og afstand til hinanden og i de grupper, det er muligt at holde
afstand i. Det betyder, at vores hverdag stadig er ret adskilt.
Børnene er altså hovedsageligt kun sammen med deres klassekammerater i frikvarterene, og vi
forsøger at gennemføre skoledagen, uden at klasserne er sammen. Vi holder dog fast i morgensang,
hvor vi står klassevis og med afstand.
Det fungerer, men vi mangler stadig meget i, at vi er tilbage i den hverdag, som vi gerne vil have, at
vores børn har på skolen.
Vi har oplevet, at vi skal agere anderledes i forhold til sygdom. Det har sine mærkbare konsekvenser
for alle, men især for lærere og pædagoger betyder det, at vi selv med de mindste symptomer skal
følge retningslinjerne og blive hjemme og blive testet og afvente testsvaret. Det medfører nogle flere
sygedage, da det som oftest tager et par dage at få svar, selv om sygedagen måske kun var en enkelt
sygedag. Det er frustrerende for alle parter, men det har også den uheldige konsekvens, at vores børn
risikerer få flere vikarer, end de har været vant til det seneste år.
Vi var så uheldige i sidste uge, at vi havde mange sygemeldinger. Det var lige til grænsen af, hvad vi
mandskabsmæssigt kunne holde til selv med alle vikarer inde i huset. Derfor vil jeg gerne spørge ud,
om der vil være nogle, som vil være interesserede i at stå på en liste som forældre-vikarhjælpere,
hvor vi må ringe til jer, hvis vi ikke kan finde andre kvalificerede vikarer til børnene. Hvis man har
nogle spørgsmål til, hvordan det vil fungere eller ønsker at stå på listen, så må man gerne skrive en
mail.

Vedhæftet denne mail finder I informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen, hvis jeres barn skulle
få tegn på sygdom, der kan være Covid-19.
________________________________________________________________________

Orientering fra børnehaven og SFO
Nyt fra børnehaven og SFO
I denne mail skulle der have været vedhæftet ugeplaner for grupperne og månedsplan for
SFO. Det har desværre ikke været muligt pga. sygdom. Om alt går vel, så vil de blive sendt
ud på mandag.
Informationsmøde angående skolestart vil blive afholdt på torsdag d. 1. oktober fra 16.30 til
18.00.
Vedhæftet denne mail finder I informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen, hvis jeres barn skulle
få tegn på sygdom, der kan være Covid-19.

Hilsen personalet i børnehaven og SFO
_________________________________________________________________________

Orientering fra bestyrelsen
Vi har besluttet at aflyse arbejdsweekenden på den måde, som den plejer at blive afholdt,
hvor vi mødes på skolen og har en hyggelig arbejdsdag med spisning.
Til gengæld har vi nogle vedligeholdelsesopgaver, som vi skal have lavet nu.
Det betyder, at vedligeholdelsesudvalget (Birgitte, Troels, Jacob) vil skrive ud med nogle
arbejdsopgaver til de forskellige forældreråd. Derfra vil der så blive meldt ud og koordineret
angående opgaverne.
Næste bestyrelsesmøde 21.10.
___________________________________________________________________
Klubaften: Aflyst indtil andet meldes ud
___________________________________________________________________
Rengøringshold fredag d. 2. oktober 2020

Hold Tine Østertoft (Maja 9) Aksel 8., Tristan 6., Karl 6., Liva 6., Alba 4., Sebastian 2.,
7:
Storm bh.kl.

Rengøringshold fredag d. 9. oktober 2020

Hold Susanne Hessellund
1:
(Jenny 9.)

Emma Silja 9., Anton 8., Karl-Emil 6., Jonas 5., Lisa 4.,
Malthe 4., Victor 3.

Rengøringshold fredag d. 23. oktober 2020

Hold Janne Weller (Ea 6.)
2:

Stine 9., Sejr 6., Silas 5., Idun 5., Elias 4., Izabella 3.,
Amalie 1.

