Septemberbrev

For en måned siden den 10. august kunne vi igen åbne skolen til en næsten almindelig
skoledag efter mange måneder med nødundervisning. Vi kunne sige velkommen til 4
nye 6. klasser og alle øvrige elever fra 1. til 9. klasse. Særligt velkommen til alle vores nye
elever i 6. klasse. Vi glæder os til fire gode år sammen med jer.
Den 11. august havde to nye 0. klasser første
skoledag og de blev traditionen tro modtaget af
deres store venner fra 5. årgang. Det blev en dejlig
dag med flag, historie, sang og taler. Vi ser frem til at
lære vores små nye elever at kende.
Det er dejligt igen at have alle elever i hus og egne
lokaler. Alt er ikke som før, men hverdagen fungerer.
Vi tilstræber at aktiviteter foregår klassevis, der skal
vaskes hænder ofte, der skal mundbind på i skolebussen til idræt og morgensangen er
reduceret. På forældreintra under meddelelser fra ledelsen finder I et COVID-dokument,
her opdaterer vi løbende på COVID-tiltag og retningslinjer.
Vi har været meget kede af ikke at kunne holde morgensang. Morgensang binder
skolen sammen og er en af de traditioner vi vægter højt. Vi har nu valgt at holde
morgensang for udvalgte årgange i mindre grupper så vi kan sikre god afstand. Efter
efterårsferien vil det være nye årgange der får morgensang.
0.A og 0.B kender nu deres store venner fra 5. A og
5.B rigtig godt. Hvert frikvarter bliver de hentet af
deres store venner der leger med dem og drager
omsorg for dem. Det at kunne drage omsorg for
andre og være noget for en anden, at skulle tage
ansvar er både betydningsfuldt og dannende og
er en vigtig del af det man også skal lære i sin
Grundskoletid. Vi er stolte af vores elever i 5.A og
5.B der i høj grad tager ansvar og er omsorgsfulde.
Vi har endelig fået byggetilladelse til vores LEGOværksted og forventer at kunne tage
det i brug inden jul. LEGOværkstedet skal bære en del af undervisningen i
teknologiforståelse.
Skolen har udarbejdet en progressionsplan for den digitale dannelse både med hensyn
til den etiske dimension og for det mere praksisorienterede, elevernes computer og it-

kompetencer. Planen er endnu ikke fuldt implementeret, men vil blive det over de
næste par år. Vi har fået ny IT-vejleder i Grundskolen, Morten Samsøe Schmidt og han er
sammen med ledelsen i gang med at planlægge implementeringen.
To af vores 9. klasser har været på Dannelsesrejse til Berlin. Det blev dejlige rejser med
spændende oplevelser. To dannelsesrejser blev aflyst på grund af indrejserestriktioner.
De to rejser er nu udsat til foråret.

4. årgang, 5. årgang, 6. årgang og 8. årgang har været på introture, teambuildingture og
lejrskoler. Fine ture med mange oplevelser. Turene er dannende, lærende og
fællesskabsfremmende og øger trygheden i gruppen og klassefællesskabet. Vi er glade
for, at vi også i år har kunnet gennemføre dem.
Henrik Rindom kommer den 22.9 på besøg i 9. klasse for at tale om rusmidler og
rygning. Klasserne har inden foredraget mulighed for at sende Henrik Rindom
spørgsmål. Henrik Rindom har den sidste halvdel af Fællestimen alene med klasserne
uden lærerne. Det giver eleverne mulighed for at stille spørgsmål og have samtale om
emner de måske ikke ønsker deres lærere får indblik i.
Vi vil gerne sige tak for den opbakning vi har mødt fra jer forældre siden den 10. marts,
hvor skolen lukkede ned. Det har betydet meget for vores arbejde med at få
skoledagen til at fungere, at I har stået bag de tiltag der har været nødvendige at
indføre.

Lis, Christoffer og Mona

