Kontor Nyt – uge 17
Vi går nu ind i anden uge efter genåbningen af skole og børnehus. Der har være en masse, som har
skullet gennemtænkes og føres ude i praktisk handling – alt for at følge de retningslinjer som
udstukket fra Sundhedsstyrelsen. Mange af dem vil nogen sikker umiddelbart finde meningsløse
og tåbelige, men uanset hvad hver enkelt måtte tænke, så er det retningslinjer, som vi alle skal
følge, når vi er på skolens og børnehusets område. Og det er lige fra at blive uden for skolebygningen som forældre, og kun aflevere eleverne i gården, alle vaske hænder – mange gange om
dagen, alle holder afstand – hele dagen, vi er udenfor, og vi er i bestemte mindre grupper dagen i
gennem – både i skole og SFO, og der opfordres også til, at disse grupper kører videre i fritiden,
hvis der er legeaftaler. I kan derfor finde de grupper, eleverne er inddelt i i løbet af dagen her:
https://langsoe-friskole.dk/uf/70000_79999/72888/bb615307afbe1af8a71860aa35ae7207.pdf

Jeg synes vi er kommet rigtig godt igennem opstarten både i skolen og børnehuset. Vi retter til
løbende og justeret vores praksis ift. retningslinjerne efterhånden, som vi gør erfaringer med hvad
der virker og ikke virker og ift. ny retningslinjer. Der findes ikke kun én vej. Der er rundt på alle
skoler og institutioner fundet mange forskellige løsninger, et er dog sikkert, og der er, at vi skal
efterfølge retningslinjerne. Det gør vi på bedst mulig vis, og det skal alle bakke op.
Fjernundervisning
Vi skal jo stadig fortsætte med fjernundervisning af eleverne i 6.-8. klasse. Vi justerer lidt på
måden, da lærerne nu også skal undervise elever fra 0.-5. kl. fysisk på skolen. Det er en ny plan, og
vi sætter den i gang, men der kan selvfølgelig også her ske ændringer efterhånden, som vi også her
gør os erfaringer. I kan finde nyt om fjernundervisningen på klassesiderne i 6. og 7.-8. klasse:
https://langsoe-friskole.dk/klasseside-7-8
Husk vi skal være ude så godt med tøj og meget gerne et sidde/liggeunderlag.
Til jer der også har børn i børnehuset se brev om genåbning: https://langsoeboernehus.dk/uf/70000_79999/72889/db338e3137b4d9f54ca587118a18e5d6.pdf
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