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Godt nytår
– håber I alle har haft en god juleferie og er kommet godt ind i det nye år.
Efter et 2020 der var meget speciel for os alle, ser vi frem til et mere normalt 2021.
Vi ser frem til at vaccinen vil gøre coronaen til fortid, men mens vi venter, kommer der en tid, hvor
det er særlig vigtigt at holde sygdommen på afstand.
Så der er igen hjemmeskole for alle. Vi håber at tiltaget vil mindske corona i samfundet, men som
statsministeren sagde, skal vi være forberedte på at nødundervisningen fortsætter efter d. 17.
januar. Dette må vi holde øje med på kommende pressemøder.
Alle ansatte mødtes til videomøde i mandags, hvor vi lagde planer der kan forlænges, hvis det
bliver nødvendigt.
Der er opgaver og aktiviteter for alle på forskellig vis, hvor de ældste
klassetrin har skole ved skærmen, mens de følger skemaet. Det er
klart at nogle fag er nemmere end andre at undervise via skærmen,
men alle prøver at være kreative, som jo også er en af skolens
værdier.
Der er elever der får hjælp på skolen, så der er lærere til stede de
fleste dage. Desuden er der nødpasning i SFO efter aftale med de
enkelte forældre der har dette behov.
Det er altid svært at undervise på afstand, idet det er svært at vide
hvordan tingene bliver opfattet. Jeg oplever, at alle virkelig gør,
hvad de kan for at holde humøret oppe. I dag havde nogle forældre
endda tænkt på lærerne og sat kage ind på lærerværelset. Tusind
tak til jer forældre for jeres opbakning til alle ansatte. Vi savner det daglige fællesskab, og ser frem
til at kunne mødes igen.
Lillegruppen og 3. kl. forsøger sig med Google Meet som morgensamling i dag.
4. og 5. kl. skal mødes over middag i dag på Google Meet.
6. – 9. kl. mødes dagligt på skærmen via undervisningen.
Så vi gør hvad vi kan for at holde sammen, selvom vi er hver for sig
Pedellen er på skolen hver dag, så bygningerne holdes ved lige og bliver opvarmet. Han vil
sammen med forældre sørge for at skolen gøres klar til, at vi kommer tilbage.

Hjemmeside - https://gbfriskole.dk/
Mens der har været juleferie har skolen fået ny hjemmeside. Den er meget nemmer at gå til, end
den gamle, men da den er ny, er der stadigvæk ting der skal opgraderes. Hjemmesiden er først og
fremmest en informationsside, som gerne skulle vise hvad vi som skole står for, så interesserede
får lyst til at lære os bedre at kende.
SFO
SFO er lukket for normal pasning, men vi har nogle enkelte forældre,
der har et arbejde som medfører, at de har brug for nødpasning.
Nødpasningen er noget der aftales individuelt i hver tilfælde, og
varetages af Heidi, Malene og Pernille.

Skolestartere
Vores infomøde blev aflyst, men vi laver et nyt
møde, så snart det er muligt. Det skal dog ikke
holde nogen tilbage, at skolens eleverne får
hjemmeundervisning for tiden.
Skolen er altid åben for nye elever, så man kan
henvende sig på skolens kontor hele året og få sit
barn skrevet op.
Der er plads i vores kommende 0. kl. så hvis du kender nogen, du tænker kunne have godt af at
starte på en friskole, så sig det endelig videre.

SSP – røgfri skoletid
Der er kommet nye regler for rygning i skoletiden. Et flertal i folketinget har besluttet, at fra 1.
januar skal alle skoler have røgfri skoletid, hvilket vi allerede har på Gjerrild-Bønnerup Friskole.
Røgfri vil sige at eleverne ikke må ryge, dampe, tage
snus eller bruge andre tobaks- og nikotinprodukter i
skoletiden – hverken på eller udenfor matriklen.

Elever
Jeg får flere henvendelser fra forældre der flytter til vores nærområde, og som vil have deres barn
skrevet op på friskolen. Flere af dem siger, at de har hørt godt om vores friskole. Det varmer at
høre.

God uge til alle
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