Kære forældre.

Nu går vi på påskeferie, og selvfølgelig skal I have en melding fra skolen inden.
Det har været en kæmpe omvæltning at komme fra en Steinerskole med elever, til
en Steinerskole med online kontakt til elever og forældre. Vi gik nærmest fra 1 til
1000 på ingen tid. Nu er der link til mange steder med undervisningsmaterialer på
forsiden af intra.
Vi har fået åbnet elevintra til klasserne 6. -9.kl, hvilket har betydet, at nogle lærere
har brugt den platform til kontakt. Der har så været forhindringer i, hvad vi troede,
vi kunne bruge platformen til, og derfor må jeg sige: Vi øver os stadig!
– Vores lærere har haft travlt med at lave skolearbejde til alle, og der er formidlet
på forskellige måder. -Nogle får kopimateriale som ligger til afhentning i klasserne.
Nogle får lydfiler hjem med fortællinger fra læreren, nogle får videohilsner, og siden
mandag har vi haft gang i Zoom, som nu betyder, at der kan inviteres til online møde, og det har klassernes lærere taget i brug lidt forskelligt. Musikken fortsætter,
der er online individuel undervisning på instrument, og jeg har kun en udfordring
med at få bas undervisningen på plads, det bliver ikke før påske, men I vil naturligvis
få timerne erstattet en til en. –
På skolen har vi haft nødpasning. Vi har haft mellem 2 -4 børn i pasning, og det har
fungeret fint. Flot klaret Selma og Ewa.
Før skolen blev lukket, nåede vi ikke at give jer besked om, at vi har ansat Frederikke Breum som klasselærer i kommende 9.kl. Frederikke har det meste af vores tyskundervisning, men har ønsket et fuldtids job. Frederikke er uddannet lærer i blandt
andet Dansk og historie. Frederikke vil gerne have Steiner Uddannelse også, og tager med på Oslo kurset i august. Vi fortsætter med mentorordningen, så man i kollegiet støtter og hjælper hinanden - og det skal nok blive en god løsning for 9.kl - Vi er
glade for at byde Frederikke velkommen som klasselærer også!
Til kommende 1.kl er Tinna Jøhl klar til at folde sig ud! Tinna har valgt, at sende
6.klasse videre til næste step, og ønsker selv at gå i gang med at skabe en ny klasse.
Tinna har mange års erfaring som Steinerlærer, først fra Vordingborgskolen og senest fra vores skole.
Vi glæder os til at få Tinna med i Indskolingen, det bliver rigtig spændende for både
Tinna og os.
På kontoret har vi holdt skansen omkring at få den hurtige omstilling til at
fungere. Vi har også arbejdet på en ny hjemmeside, som snart kan offentliggøres. Der er lavet lidt ændringer på den gamle, og vi har stillingsopslag ude på Pimpegryden og Skolejob.dk som klasselærer til kommende 2.kl, kommende 7.kl og
kommende 8.kl. Vi mangler også en naturfaglig lærer med matematik til udskolingen. Der er interesse omkring stillingsopslagene. Det er godt.

Side 1 /03-04-2020

Til jer forældre:
Jeg er imponeret over, at I klarer det! Vi ved, at det kan være hårdt at være hjemmeundervisere, at skulle arbejde selv, og
skulle være legekammerat, - hvis der ikke er nogen legeaftale muligheder.
Vi har i lærerkollegiet talt om to ting:
•I skal ikke stresse over at skulle nå alt arbejdet fra alle lærerne, hvis det presser for meget. Børnene er sårbare i alt det unormale, så I må vurdere, om det er
for meget.

•
•Vi anbefaler, at der er en dagsrytme, fordi det kan være med til at få roen frem.
Derfor har vi sendt så mange genkendelige fag og arbejdsting til jer, så der kan
arbejdes med det, og når man holder fri, kan man vide, hvad man har nået i dagens program. - Igen - det kan være for svært at rumme, så giv slip - Vi skal nok
få samlet op på det hele, når vi endelig må være sammen igen som skole!

•
Til jer medarbejdere:
I har godt nok taget udfordringen op omkring, at I skulle være fjern - undervisere! Vi
havde jo ikke regnet med, at vi skulle være på internet med alle skolens elever. Vi
har jo netop altid sagt, at vi er mobil fri, og internet skal kun bruges i de ældste
klasser. - Nu har vi internet hilsner til alle klasser, og der er zoom møder i flere klasser. - Vi er glade for, at det er lykkedes, men vi skal huske, VI ER EN STEINERSKOLE,
så nu skal vi tænke i påsken, hvordan vi kan føre vores værdier, nærvær, kreativitet
tilbage til eleverne, - for lige nu har de jo meget skærmtid.
Jeg er glad for, at I er ved frisk mod, I giver så meget godt videre, og nu skal I passe
godt på jer selv og jeres familie i påskeferien.
Jeg vil orientere til alle, når vi får informationer fra Undervisningsministeriet om,
hvordan genåbningen af skolen bliver sat i værk. Min umiddelbare forventning er, at
skolen ikke bliver givet fri i den første uge efter påske, men jeg tager gerne fejl, for
jeg vil hellere end gerne have alle eleverne tilbage så hurtigt som muligt.
Vi følger de anvisninger der bliver sendt fra myndighederne.

Til jer alle: Pas godt på jer selv og hinanden, vask hænder og brug sprit samt hold
afstand.
God påske til jer alle.
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