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Kommer der noget godt ud af svære tider?
Umiddelbart kan spørgsmålet måske undre, men ved at have øje for lyspunkterne kommer vi
styrket tilbage. Nogle gange skal man se tingene lidt på afstand og det har vi en særlig mulighed
for i denne tid. Der begynder at pible forskellige nye ideer frem med fælles samling, bevægelse,
mad på afstand, gode gerninger og meget mere. Lige så stille opstår der nye muligheder, som vi
sammen kan udvikle.
Der er selvfølgelig også bekymring for, om børnene får lært det de skal. Om de sidder for meget
ved skærmen og hvad med kontakten til klassekammeraterne. Hvor meget skal man hjælpe som
forælder?
Det er vigtigt at huske på, at vi er i en nedlukning,
der medfører nødundervisning. Vi er alle i samme
situation. Alle børn får en undervisning der ikke er
som før. Der er jo en grund til at vi normalt sender
børnene hen på skolen, hvor vi har alle faciliteterne.
Samtidig er det vigtigt at børnene får opbakning, at
de får at vide, at vi voksne har styr på det, og
sammen nok skal sørge for, at de lærer det de skal
under de nuværende forhold.
Så spørg endelig, hvis der er noget du er usikker på. Det er ikke alt vi kan svare på med det
sammen, men vi finder løsninger også i svære tider.

Generalforsamling
Jævnfør skolens vedtægter skal der afholdes generalforsamling i
perioden 1. marts – 1. maj. Den præcise dato kommer senere.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære
generalforsamling, skal være skriftlig indgivet til bestyrelsen
senest d. 15. februar. (Vi har forlænget fristen med to uger).

Gode gerninger
Vi har besluttet at støtte op om Danmarks indsamlingen
d. 6. februar. Hver god gerning udløser 20 kroner fra
Novo Nordisk Fonden. Pengene går til udsatte børn i
Syrien.
Gode gerninger kan være mange ting, f.eks. indsamle
skrald, hjælpe dyr i naturen, hjælpe din nabo, bage en
kage til en du vil glæde osv. Alle gerninger skal meldes
ind, og også gerne dokumenteres så alle kan se det på
vores interne Facebook.
Der kommer besked ud, så du kan se hvordan du kan deltage.
Fælles samling
Fik du set vores første fælles fredags samling i dag? Den er kun på Facebook, men vi arbejder på at
få den ud på flere platforme.
De kommende fredage vil vi arbejde videre på konceptet, og allerede nu kan du komme med
forslag til kommende sange.

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.
Nød pasningen er forlænget til d. 7. februar.

Forældre rengøring
Ulrik orienterer om, at forældre rengøring er aflyst med de nuværende restriktioner.
Elever
Der er stadigvæk enkelte elever på skolen. Det drejer sig om 7 – 8 elever der har brug for særlig
opmærksomhed og hjælp, og hvor vi har indgået personlige aftaler. Herudover er der enkelte der
får hjemmebesøg, og andre vi er i løbende kontakt med. Således forsøger vi at tage hånd om alle,
mens vi venter på at komme tilbage.
God uge til alle
Kim Sørensen

