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Skolestart: 

De børn der skal starte i Tidlig SFO (TSFO) d. 1. april er ved at 

blive indskrevet på vores skole. Vi mangler at få de sidste 

afgørelser på plads, men man skal ikke holde sig tilbage, hvis 

man kender nogen der ikke har valgt vores friskole.  

Der er stadigvæk ledige pladser! 

 

 

 

 

Så var der pressemøde igen og endnu engang blev restriktionerne udsat. Nu indtil 18. februar. Vi 

håber at se de yngste elever inden udgangen af februar, men vi må afvente yderligere information. 

Jeg havde møde med de ansatte i tirsdags via Google Meet, hvor vi snakkede om, hvordan det går 

rundt omkring på skolen.  

Det er tydeligt at lærerne er ved at finde nogle veje der fungerer for de fleste både de yngste og 

de ældste. På et netværksmøde i dag var der en mor, der sagde at den model de har for 1. kl. 

fungerer rigtig godt for dem. På mødet i tirsdags kunne udskolings lærerne fortælle, at de ældste 

elever er glade for det nye skema som er indført.  

Så samlet set går det den rigtige vej, mens vi venter. Vi håber selvfølgelig at vi snart kan vende 

tilbage alle sammen, men vi er også godt klar over, at det nok bliver de yngste elever først. 

Vi har en gruppe elever der kommer hen på skolen, hvor de får hjælp og oplever samvær.  

Vi snakkede også om uge 6, der er en grøn uge, og bemandingen er jo anderledes på grønne dage. 

Hvis vi stadigvæk skal have fjernundervisning i uge 6, vil det give nogle udfordringer på nogle af 

temadagene i forhold til den oprindelige plan. Det vil vi melde ud, når vi er mere afklarede om 

hvordan tilbagevenden til skolen skal foregå. 

Vi snakkede også om gode gerninger, og hvad en god gerning egentlig er. Dette må vist være 

noget der er op til den enkelte, men det er også en god snak som man kan have i fællesskab på 

klassen hvis muligt. 

 



SFO 

SFO er stadig lukket for normal pasning, men vi har nødpasning for 

enkelte børn. Det er noget der aftales individuelt i hver tilfælde med 

Kim, og varetages af Heidi, Malene og Pernille.  

Det er vigtigt at I kontakter Kim, hvis I har et ekstraordinært behov. 

 

Bestyrelsen: 

Skolebestyrelsen holder sit næste møde torsdag 

d. 4. februar, og det bliver online.  

 

 

 

 

God uge til alle 

Kim Sørensen 


