23/4 2021
Uge Nyt fra Kontoret

Det er forår og alting grønnes så småt. Og så har vi også lige haft grønne dage på GjerrildBønnerup Friskole i disse dage.
Vore små haletudser går jævnlig på opdagelse i den fantastiske natur,
som rummer mange spændende oplevelser som åløb, væltede træer,
anemoner, et bålsted, lange brombærgrene og mange andre
forhindringer. På billedet her til højre kan man se, hvordan de små
udforsker den store natur.

Sidste weekend blev træerne på SFO legepladsen set efter. Alle dårlige
grene mm. blev fjernet, så legepladsen nu er endnu mere sikker at
færdes på. Så tusind tak til de professionelle folk der kan fjerne store
grene i stor højde.
7. kl har lavet naturfagsforløb i de grønne dage sammen med Ditte og Alan. Klassen har arbejdet
med vulkaner og atommodel, og i køkkenet blev der lavet saltdej til at illustrere pladetektonik.
9. kl. har arbejdet med projektopgaven hele ugen. De har været aktive med at skrive og lave
produkter i sløjd, billedkunst, lærerforberedelsen og klasselokalet. Så de har virkelig indtaget
skolen i denne uge. Anni og Esben skriver:
Så er skoleårets første prøve i gang - lidt forsinket.
Afgangsklassen skulle have haft Projektopgaven i uge 11, men pga nedlukningen løber den først af
stablen nu. Sikke en fornøjelse det er at være en del af - de unge mennesker har valgt meget
forskelligartede underemner til temaet konflikt, men de er utrolig spændende, og sikke nogle
dilemmaer og refleksioner de har gang i. Listen med problemstillinger er lang, så ingen nævnt ingen glemt. Samfundsfag fylder meget i årets underemner, men der er også blevet plads til nogle
få historiske problemstillinger. Kreativiteten er stor og både sløjd og billedkunst er blevet brugt
flittigt i ugens løb, og i dag kl 12 afleverer de unge mennesker deres projekter - på mandag skal de
så fremlægge for vejlederne (lærerne) og hinanden.
Tak for indsatsen og engagementet i ugen, vi glæder os til at se og høre jeres fremlæggelser på
mandag!
Esben og Anni

Generalforsamling
Så er det på onsdag det sker. Du får mulighed for at høre mere om skolen og der er også valg til
skolebestyrelsen, hvor der er ledige pladser.
Vi starter kl. 19, hvor vi samles med mundbind.
Der er åbent i SFO fra kl. 18:30, hvor Bjarke og Emmeli er klar til at tage sig af de mindste børn,
mens mor og far er til møde.
Sodavand og øl kan købes.

Genåbning
Fremover skal 9. kl. have undervisning på skolen i 80% af
tiden, og 5. – 8. kl. skal have mulighed for en uges
undervisning og en uges udeskole.
Vi er ved at se på mulighederne for genåbning for disse
klasser. Jeg har sendt en orientering ud til jer alle og af
den fremgår, at vi følger den oprindelige plan for næste
uge, mens vi laver nye planer for de efterfølgende uger.
Vi er nødt til at tage en hel del hensyn til de eksisterende restriktioner, samtidig med at vi skal
åbne skolen mere. Vi vil gerne give eleverne gode sociale oplevelser og gode læringssituationer
samtidig med at klasserne ikke må have flere forskellige lærere og fag de enkelte dage.
På landsplan arbejder cirka hver anden skole med at give fjern undervisning på nogle af dagene,
idet en hel uge med udeskole ikke giver nok undervisning. Vi vil også se på et mix af undervisning
og fællesskab på en måde så alle får mest muligt ud af det. Derfor vil der komme nye planer, når vi
har overblikket.

Podning
Alle over 12 år har mulighed for at blive testet for corona hver mandag og torsdag formiddag.
Resultatet vil senere på dagen kunne ses i App´en ”MinSundhed”.
Da der er risiko for falske positive svar har Børne- og undervisningsministeriet offentliggjort ny
retningslinje for håndtering af positivt prøvesvar med hurtigtest på skolerne:
Hvis én elev eller underviser i forbindelse med en regelmæssig podning testes positiv, skal man
afvente en PCR test, før nære kontakter (klassen/holdet/primærgruppen) hjemsendes i isolation.
Sundhedsstyrelsen anbefaler dog, at personen med en positiv test går i selvisolation og hurtigst
muligt får foretaget en opfølgende PCR-test i regi af TestCenter Danmark.
Det følger endvidere af Sundhedsstyrelsens anbefalinger, at i tilfælde, hvor der er mere end én
person med en positiv antigentest i en stamklasse/primærgruppe/hold mv., så starter
kontaktopsporing og isolation af nære kontakter (klassen/holdet/primærgruppen) med det
samme.
Arbejdsdage
Hvis ikke du har set det, så har vi ekstraordinære arbejdsdage
fredag d. 4. juni kl. 15:30 - 21 og lørdag d. 5. juni kl. 8:30 - 15.
Der er mange opgaver, som har hobet sig op, så jeg håber at
mange vil tilmelde sig disse dage. Du kan tilmelde dig via
Facebook eller direkte til Ulrik.

SFO
Når SFO er åben har de fortrinsret til skolens lokaler og udearealer. Det gælder også på dage, hvor
skolen er lukket, og kun SFO er åben. Vi har oplevet at skolens gymnastiksal har været i brug af
flere personer, f.eks. i påskeferien uden nogen har henvendt sig til skolen først.
Det er vigtigt at I spørger inden I bruger skolens lokaler, så vi kan reservere til jer. Så ved vi også
hvem der har brugt lokalerne sidst og hvem der har ansvaret.

Næste uge 17
Mandag er der projektfremlæggelser i
9. klasse.
Næste uge har kun fire skoledage, da
fredag er Store bededag.
God uge til jer alle!

