
Kære alle 

 

Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nytår. Jeg ønsker for alle, at det nye år bliver et godt år.  

 

2020 har været et år med mange udfordringer – men jeg forsøger hver dag også at huske de gode ting, som 

vi også fik med i det forgange år. Privat lykkedes det mig og min familie at holde en dejlig konfirmation i 

juni. Trods restriktioner og kemobehandlinger. Jeg hører, at friskolens konfirmander også havde en dejlig 

dag. Det skal vi huske. Ligesom at sommerferien i Danmark, var en god oplevelse for mange. Vi har jo et 

fantastisk land, der byder på mange oplevelser. I 2020 er vi også blevet mindet om – hvis vi skulle have 

glemt det i hverdagens travlhed – at sætte pris på vores nære relationer og de små oplevelser hjemme. Jeg 

vil prøve at holde fast i alt det gode som 2020 også bragte med. 

 

Og så står vi jo lige nu midt i den sværeste periode – med nedlukningen igen. Det er som at gå i et par sko, 

der er for små. Det går fint nok i starten selv om de klemmer lidt. I efteråret begyndte det at snerre og vi 

begyndte at mærke at det gjorde ondt. I sommers fik vi heldigvis lov at gå på bare tæer lidt. Det er godt at 

tænke tilbage på. Og nu her i januar/februar er det bare ved at være rigtig træls. Vi er godt trætte – måske 

på vej til at blive udmattede – af restriktioner og nedlukning. Sænk farten! Vi har desværre et stykke vej 

endnu. Vi kan ikke tage skoene af endnu, så vi skal finde en måde at gå fremad på – uden skoene klemmer 

alt for meget. Jeg håber, at I derhjemme først og fremmest vil passe på hinanden og jeres trivsel. Det er om 

end endnu vigtigere nu.  

 

Vi på skolen skal gøre, hvad vi kan for at gøre børnenes skolearbejde så let tilgængeligt som muligt for jer – 

men det er rigtig svært på afstand. Så kontakt os endeligt, før I måske synes, det er for meget. Og omvendt 

– får I for lidt materiale sendt hjem, så skriv endelig til lærerne. Vores online-undervisning for 4.-8. klasse 

fungerer godt og der er masser af god undervisning til eleverne. Vi savner at have eleverne på skolen – og 

det er tydeligt for enhver, at det at gå i skole betyder meget på rigtig mange områder. Kan I på nogen måde 

hjælpe derhjemme med at holde den sociale kontakt lidt ved lige – f.eks. med online klasse-hygge, online-

brætspil, kagebagning på afstand osv. – så er det kærkomment. Spørg ungerne – de er ofte mere kreative 

end os voksne. Og husk at få alle i klassen inviteret med ind i fællesskabet.  

 

Jeg skal understrege, at vi – selv om lærerne har godt fat i de store elever via teams – er afhængige af, at I 

derhjemme også følge op på undervisningen. I samme omgang skal jeg også nævne, at vi endnu engang 

beder lærerne om at omlægge deres undervisning og arbejdsmiljø. Det er forberedelsestungt og kræver 

omstillingsparathed – samtidigt med at nogle af lærerne også har hjemsendte børn. Lærerne klarer det 

rigtig godt og er endnu engang gået positivt til opgaven. Det er min vurdering, at vores undervisning er fuld 

på højde med det andre elever på samme klassetrin får.  

 

I disse dage ser der ud til at kurven med smittetallet er knækket – men det er desværre nok ikke nok til, at 

vi kan få vores elever tilbage lige med det første. Desværre. Lærerne er forberedte på en evt. forlængelse af 

nedlukningen og vil tage erfaringerne med fra denne/næste uges undervisning. Jeg er sikker på, at vi med 

god dialog og fælles forståelse kommer i mål med at få bragt smittetallet ned og samtidigt få skabt en 

fornuftig skole-hver-dag for elever, familier og lærere. Også hvis nedlukningen trækker ud. 

 

Tak til alle for jeres indsats. Og hils jeres unger. Vi savner dem! 

Rigtig god og velfortjent weekend til alle. 

 

Med venlig hilsen, 

Maibritt Chemnitz 

Skoleleder 
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