
Kære alle  

 

Klik på linket og få et godt og kærligt grin. Jacob Taarnhøj giver et formidabelt og sjovt bud på, hvorfor det 

dansk sprog er så svært       https://www.youtube.com/watch?v=8zoXM2qab8I 

 

Vedhæftet er en lille info-folder fra RKSK om tilbud om trivsels-grupper. 

 

Som I alle nok ved, så er alle restriktioner forlænget til 7. februar. Vi er vist mange, der drog et langt suk – vi 

trænger sådan til at få vores hverdag igen. Men vi må være tålmodige. Selvfølgelig. Men vi ser nok ind i den 

sværeste periode – både for elever, familier og personale. 

 

Lærerne gik i går i gang med at se på undervisningen for de næste tre uger. Vi tager erfaringerne med fra de 

første to uger og tilpasser skemaet lidt. Vi er nødt til at prioritere elevernes trivsel højere, nu nedlukningen 

er forlænget. Vi skal ’have løsnet snørebåndet i skoene yderligere’ (for at blive i billedsproget fra mit sidste 
ugebrev), hvis vi skal komme i mål på en fornuftig måde. Lærerne sætter i skemaet for de næste tre uger tid 

af til trivsels- og bevægelsesopgaver. Opgaver, som vi forventer bliver prioriteret højt derhjemme. 

 

Vi vil også meget stærkt opfordre til, at I derhjemme tager initiativ til virtuel social kontakt med hele 

klassen. F.eks. fredags-klasse-bingo osv. Eleverne i de store klasser kan selv være med til at arrangere. Der 

findes også flere gode spil på nettet, hvor eleverne kan mødes og snakke sammen. Måske kender jeres 

børn spillet ’Among Us’. Et gratis og hyggeligt spil for de ældre elever, der er bygget op om at løse en 
klassisk mordgåde. Vi vil også gerne opfordre til, at klasserepræsentanterne snakker sammen og tager 

initiativ til virtuelt socialt fællesskab i klassen.  

 

Online-undervisningen i 4.-8. klasse fungerer som før nævnt godt. Lærerne oplever, at eleverne er gode til 

at mødes og arbejde sammen over teams. De fag, eleverne har på skemaet her i nedlukningen, er eleverne 

godt med i. Vi følger stort set årsplanerne. I nogle fag er klasserne foran pensum.  

 

Vi forsøger nu at sætte gang i online undervisning for 0.-3. klasse også. Ikke dagligt - men nogle gange om 

ugen. Vi oplever, at det er meget forskelligt, hvordan I strukturerer hverdagen i de yngste klasser 

derhjemme. Derfor er et meget fastlåst skema ikke helt så let at gennemføre. Den online undervisning som 

0.-3. klasse vil få, vil primært være med henblik på at lære elever at bruge de digitale muligheder samt med 

henblik på at støtte elevernes trivsel og kontakt til læreren/klassen. 

 

Generelt i alle klasser er det især de praktisk-musiske-fag, der er svære for os at gennemføre som 

fjernundervisning. Jeg håber, I vil kompensere lidt ved at synge med, når DR i næste uge vender tilbage 

med Fællessang og når der skal laves praktiske opgaver derhjemme: madlavning, reparation af hønsehuset, 

hjælp i stalden… osv. Det, eleverne helt sikkert får med her under nedlukningen, det er en masse digital 
dannelse – og det er også godt. De bliver både bedre til at bruge de digitale muligheder og de lærer en 

masse om fordele og ulemper ved den digitale kommunikation. Digital dannelse er også vigtig læring. 

 

Det er godt at høre, at flere af jer har fået aftaler med jeres arbejdsplads, så I kan få hjemmeskole, familieliv 

og arbejde til at hænge sammen. Vi må alle strække os for at få enderne til at nå sammen og vi ved I gør, 

hvad I kan for at få nogle gode hverdage. Vi kan høre, at nogle af jer hjælper hinanden. Det er for så vidt 

godt. Vi vil dog gerne henstille til, at de børn, der kommer i nødundervisning – bliver i ’boble’ med de børn, 
de mødes med i skolen. Også derhjemme       

 

I hører nærmere fra klasselærerne om de næste ugers undervisning. 

Tak til jer alle for at yde en stor indsats. Både elever, forældre og personale.  

https://www.youtube.com/watch?v=8zoXM2qab8I


 

Rigtig god weekend til jer alle. 

Mange hilsner fra Maibritt 

 

Med venlig hilsen, 

Maibritt Chemnitz 

Skoleleder 

 

Herborg Friskole 

Skolevej 40, Herborg 

6920 Videbæk 

Mailadresse: skoleleder@herborg-friskole.dk Tlf. nr.: 97171701 
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