Kontor nyt - uge 19
Personale
Anna Marie, vores bogholder og skolesekretær gennem alle årene, sluttede sit virke hos os fredag i sidste
uge. Det var jo ikke den ”Corona-måde” vi havde forestillet os, vi skulle sige farvel på, men med udsigten til
ikke at vide hvornår vi kan mødes på normal vis, besluttede vi, trods alt at samles til en lille sammenkomst i
gymnastiksalen for i hvert fald at få taget en rimelig pæn afsked med Anna Marie.
Stor tak for din indsats gennem årene. En ny og spændende tid venter dig – og os. Vi har oplevet meget. Set
vores institution vokse. Børn komme og gå. Snakket om stort og småt og alt vi har været igennem har været
med til at forme skole og børnehus.
Anna Marie skal herfra – fra mig, ønskes al held og lykke fremover. Tak for de fine ord i dit brev til os
alle, og ordne du skriver til sidst, kunne være, som jeg har fortalt dig, mine egne.
Se den fine artikel i avisen Landsbyerne: https://www.epaper.dk/purhus/lb_20200504/
Som afløser for Anna Marie har vi ansat Lene Smed, som vi tidligere har haft som vikar. Lene kommer med
erfaring fra lignende stilling på hhv. Mammen- og Studsgaard Friskole. Jeg/vi ser frem til og glæder os til
samarbejdet med Lene – velkommen hertil.
Fredag modtog jeg opsigelse fra Trine – og øv og dæleme for det, men Trine er heldigvis hos os skoleåret
ud. Trine har været hos os, fra hun blev uddannet lærer tilbage i sommeren 2008. På den baggrund er det
også naturligt, at lysten til at prøve andet vokser frem. Nu må vi se om vi alle kan give Trine en ordentlig
afsked når vi slutter skoleåret. Jeg vil vente med at ønske Trine held og lykke og i stedet glædes over vi har
hende frem til sommerferien.
Fjernundervisning
Vi har jo rettet lidt på formen med fjernundervisningen. Alle elever ”møder ind” kl. 8.00 om morgen og får
intro til dagens arbejde. Vi har fra denne uge rette til, så der er mulighed for spørgetime midt på dagen.
Dagsprogrammet ser således ud:
8.00-8.30: Godmorgen og fælles intro
8.30-13.00: Arbejde i arbejdsgrupper og alene
10.00-11.00: Eleverne kan blive ringet op af læreren, hvis der er stillet et spørgsmål på sms inden.
13.00-14.00: Spørgetid for enkelte elever eller en arbejdsgruppe
14.00: Aflevering/opgaverne skal være færdige
14.00-14.30: Opsamling, tak for i dag
Generalforsamling
På mandag tager bestyrelsen beslutning om vi kan fastholde det planlagte tidspunkt for afholdelse af vores
generalforsamling, som oprindeligt var fastsat til den 28. april og nu udskudt til den 3. juni. Indtil videre skal
forslag, som ønskes behandlet på forsamlingen, modtages senest den 13. maj.
/Torben

