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Kære forældre                            Næsby, maj 2020 

 
 
Den midlertidige skolelukning 
 
 
I sidste månedsbrev ridsede jeg kort op om bekendtgørelsen for nødundervisning, og siden har jeg jævnligt 
udsendt informationer og retningslinjer, efterhånden som de er kommet. I kan finde disse retningslinjer på 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside – og også der se, når de justeres. 
 
Vi har været en periode igennem med hel lukning og en periode med fysisk undervisning for Forårs-SFO til og 
med 5.kl. og fjernundervisning for 6.-9. Vi er nu lidt i venteposition i forhold til, hvad der sker fremadrettet, alt 
efter hvad der bliver meldt ud til pressemødet den 10.5. Eksamen for 9.kl. er aflyst og afløses af årskarakter, 
som også gøres til prøvekarakter for de fag, som skulle have været eksamensfag. 
 
Det er en tid med omvæltninger, som kræver fleksibilitet fra alle. Det oplever jeg i høj grad. Både fra børn, 
forældre og lærere/pædagoger. Det er gået godt, det allermeste. Efter en kort tilvænningstid lærte vi alle, at 
man kan drive skole på anden måde. F.eks. går det nu langt bedre med onlineundervisningen for de store 
elever, som både kan noget i forhold til læringen/undervisningen, og som gør, at man får en fornemmelse af 
at være sammen, sådan næsten. Så forholdene taget i betragtning klarer de fleste det godt. 
 
Min største bekymring er de børn, som i forvejen havde vanskeligheder, både sociale og læringsmæssige. Vi 
forsøger at have fokus på dem, men de børn, som vi ikke ser, fordi de er omfattet af fjernundervisning, kan jeg 
godt være bekymret for. Vi følger op, så godt vi kan, og jeg vil bede jer forældre om at give os besked, hvis I 
eller jeres børn har brug for hjælp i denne tid, f.eks. i form af hjælp fra psykolog, familiebehandler eller 
lignende, så skal vi meget gerne være mellemmand og være med til at skaffe hjælpen. Der er fortsat 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Børn- og Ungerådgivningen, Headspace, Cool Kids, etc. Så sig til, hvis jeres 
barn har brug for hjælp. Det kan være vanskeligt at være uden den almindelige daglige kontakt. 
 
Udtræk og eksamen 

Den 27.4. fik 9.kl. besked om, hvilke fag der er udtrukket til deres eksamen. Vi gjorde det online klassevis. En 
dag, vi plejer at festligholde, men hvor vi i år måtte nøjes med et onlinemøde. Forældrene har fået besked om 
udtrækkene, som jo ikke bliver til eksamen, men en karakter fra årskaraktererne. Eleverne plejer at få 
læseferie, det gør de ikke nu, fjernundervisningen fortsætter – til den forhåbentlig erstattes af fysisk 
undervisning. Vi afventer besked. 
 
Vi havde fået lov til at samle de klasser, som fjernundervises, en enkelt gang eller to på skolens område med 
afstand, men så nåede retningslinjen lige at blive lavet om, så vi ikke måtte alligevel. Det var ærgerligt, men vi 
må jo overholde de forholdsregler, som gives til os. 
 
Hilsen fra skolebestyrelsen 
 
Sidste måned skrev vi og mindede om skolebestyrelsesvalget her i foråret. Også her er der sket ændringer; 
først blev det udsat til efter sommerferien – og lige nu undersøges det, om det er lovligt. Når vi hører mere, 
skriver vi ud om det. 
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Morgenerne 
 
Den sidste opgang åbnes nu efter renoveringen, så vi fra uge 19 kan benytte alle indgange/opgange. Derfor er 
der fra mandag i uge 19 ændret på mødetiderne for de klasser, som mødte senest. Der er fortsat forskudte 
mødetider, så vi kan overholde afstandskravene. Børnene er rigtig dygtige til det, og det er faktisk hyggeligt, at 
vi voksne, som står der sammen med dem om morgenen, kan få en lille snak med dem. Selvom de står på hver 
sin prik på rækker, kan det ikke sammenlignes med den sorte skole og dens rækker, da børnene godt ved, 
hvorfor de gør det og udnytter tiden til hyggesnak med hinanden og de voksne. 

Læringen 

Der er fortsat tale om nødundervisning, men der foregår nu en del læring alligevel. Klasseteamene arbejder 
sammen, de fraværende lærere taler sammen med de tilstedeværende og der er hånd om klasserne. 
Skoledagen er ikke så lang som ellers, og håndvask etc. tager sin tid, men der er stadig noget tid til læring, og 
også anderledes læring. Vi er i en periode, hvor vi lærer at lære på andre måder, og erfaringen herfra skal vi 
tage med os videre. Også erfaringen om, hvor meget det sociale fællesskab og det at stå sammen betyder. Vores 
skole er et fællesskab, som lige nu er udfordret, men som holder sammen alligevel og som jo på et tidspunkt 
har mulighed for at blive et fysisk fællesskab igen. Det glæder vi os til! 

Tak 

Tak til jer forældre, som samarbejder, sender jeres børn i vores varetægt, og som skriver, når I har spørgsmål. 
Uden dette samarbejde ville det have været en noget sværere tid. Vi har virkelig følelsen af, at vi klarer os 
igennem denne tid sammen – for vores børn. 

 

Med venlig hilsen 

Berith Bonnesen      

Skoleleder 

bereb@odense.dk 

30 33 43 42 

 

 

mailto:bereb@odense.dk
mailto:bereb@odense.dk

