Kontor Nyt – uge 14
Så nåede vi frem til Påskeferien – og vel tiltrængt for de fleste efter tre uger med dagligdagen vendt helt på
hovedet. Mange har skullet omstille sig til en helt anden hverdag, og det har bestemt også været gældende
i skolen og børnehuset. Specielt for lærerne har omstillingen været her og nu, da undervisningen skulle
fortsætte. Det er ikke nogen selvfølge i. Vores lærere er ikke uddannet til denne form for undervisning, så
også for dem er alt nyt. Der er afsøgt mange forskellige veje og måder, vi kan få det til af fungere bedst
muligt. Det tekniske er vi ved at indkredse og få rimeligt styr på, men den store udfordring er i lektiemængden og sværhedsgraden - det er der lige så mange meninger om, som der er børn og forældre. Her er
det vigtigt at sige, at det er lærernes opgave at finde det niveau, som passer til den enkelte elev, så eleven
kommer gennem det stofområde, som kræves og herudover, til de elever som gerne vil mere, at vise veje
til ekstraarbejde og opgaver, hvis nogen ønsker det.
Ved undervisning er tre forhold gældende. Meget forsimplet i:
• Forberedelse (hvad – hvilket stof udvælges),
• Gennemførelse (hvordan – hvilken metode til undervisning)
• Evaluering (opfølgning til eleven og læreren selv)
Sidste punkt er helt afgørende for at god læring kan ske og specielt i denne situation, hvor vi ikke er
sammen med eleverne. Mere præcist og med andre ord betyder det, at det er et krav, at eleverne laver de
lektier og opgaver, de bliver stillet.
Hvis vi alle skal lykkes med at komme bedst muligt gennem denne tid, er det helt afgørende, at der er en
helt tæt kommunikation mellem lærere, elever og forældre. Lærerne sidder klar i deres arbejdstid, og vil
også være at fange, som normalt, i løbet af dagen. Kontakt dem hvis der er noget.
Jeg må sige, at jeg ud fra de samtaler og oplysninger jeg i øvrigt har fået gennem de sidste tre uger, ja så har
alle – elever, forældre og lærer gjort et rigtig flot og godt stykke arbejde for at få alt til at glide. Alle har
udvist stor forståelse for den nye situation og vist stor smidighed. Det er mit klare indtryk, at der er god
kontakt med lærerne, og at der er fundet gode måder til at takle undervisningen på.
Også det øvrige personale har mærket nedlukningen. I børnehuset er etableret nødpasning og ellers har
det pædagogiske personale arbejdet med de til som der sjældent er tid til i dagligdagen. Der er gjort
hovedrengøring i begge huse og mange håndværksmæssige opgaver er også løst.
I skrivende stund ved jeg ikke mere end alle andre om, hvordan det vil se ud efter Påske. Hvis nedlukningen
fortsætter, går jeg ud fra, vi også skal fortsætte med nødpasning. Dette vil jeg selvfølgelig melde ud, så
snart jeg ved noget. Så hold øje med vores hjemmeside.
Ift. til skolen tænker jeg, vi skal prøve at ”strømline” de platforme, vi bruger til undervisning, og vi skal nok
også prøver at være mere på sammen med eleverne over ”video” Skype – team eller lignende og lave
undervisning direkte med eleverne. Lige nu afsøger og afprøver vi forskellige måder.

Generalforsamlingen
Den planlagte generalforsamling er flyttet til 3. juni med samme program. Vi starter kl. 18.00 med
fællesspisning for alle tilmeldte – herom senere, og kl. 19.00 går vi i gang med den ordinære
generalforsamling. Indkomne forslag skal være kontoret i hænde senest 13. maj. Herefter udsendes
dagsorden.

Arbejdsdag
Den fælles arbejdsdag er aflyst, og vil ikke blive indkaldt til senere. I stedet vil de forskellige udvalg få en
opgaveoversigt, som så aftales udført intern efter aftale med tovholderne.
Corona
Samlet information om Corona fra friskoleforeningen
https://www.friskoler.dk/coronavirus-covid-19-1

God ferie og påske til alle

Torben

