Kontor Nyt – uge 32
Så er vi tilbage – altså lærerne. Nyt skoleår venter det 13. i rækken og med 88 elever tilmeldt fra 0.-8.
klasse. Vi glæder os til at komme i gang, og ser frem til mange gode dage sammen med eleverne og et godt
samarbejde med jer forældre.
Vi har holdt vores første rigtig lærermøde i dag og igen snakket om hvordan vi bedst muligt starter op set i
lyset af, at vi stadig skal tage en masse hensyn ift. Corona. Vi har vendt og drejet vores plan for dagen i
morgen og har besluttet nogle ændringer, derfor bliver dagen i morgen således:
Første skoledag i morgen
• Mødetid for 0.-4. kl. 9-11.30
• Mødetid for 5.-8. kl. 9.30-12.00
• Fælles start i skolegården for alle børn i ovennævnte grupper og forældre. Lærerne står fordelt i
skolegården for at samle deres klasse. Forældre skal være bagerst mod Genvej. Forældre til 0.
klasse må gerne stå ved deres barn.
• Da vi skal undgå for mange personer i klasserne, kan forældre ikke komme med ind i klasserne,
bortset fra forældre til de nye elever i 0. klasse.
• Alle børn skal medbringe en lille 10-madpakke og drikkedunk.
Efter eleverne er gået til time vil der være lidt kaffe til forældrene i gymnastiksalen. Indgang hertil gennem
hoveddøren og udgang i enden af gymnastiksalen.
Udvalgsmøder for alle forældre starter kl. 10. Alle udvalgsmøder afholdes med afstand på græsset
ved stadion.
Der bliver Ingen fælles afslutning.
Madpakker
Der vil fortsat ikke være mulighed for at bruge køleskab og mikroovn, så sørg for ”nemme håndterbare”
madpakker hver dag.
Lejrskole
Den planlagte lejrskole fra den 18.- 20. aflyses også dette pga. de skærpede regler ift. Corona. Der vil i
stedet være almindelig skolegang mandag og tirsdag. Onsdag og torsdag vil være klasselærerdage med
vægt på at få klasserne rystet godt sammen. Mere herom senere.
Husk skolen er lukket fredag den 21.
Nyt personale
Udover vi helt officielt i morgen kan byde Maj-britt velkommen som vores nye lærer, ja så skal vi faktisk
også byde velkommen til endnu en ny lærer. Det er Chanette Havn, som mange kender fra tidligere
ansættelser her på skolen og i børnehuset. Chanette skal være støttelærer i 1.-2. klasse og 3.-4. klasse. Med
denne støtte vil enkelte elever og klasserne som helhed forventet få godt udbytte af timerne.

