Nyhedsbrev for Januar 2021
Kære forældre

Godt nytår til alle!
Vi håber selvfølgelig, at vi i det nye år vil få kontrol med Corona-virus, så vi kan få det bedste
af vores normale liv tilbage.
Men som I alle er bekendt med, er skolerne lukket foreløbig frem til 17.januar21.
Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvad der sker herefter.
Så derfor handler denne information om, hvad vi gør i den kommende periode på 2 uger:
Jeres arbejdssituation og børnenes arbejdssituation skal forenes i hjemmet:
Vi er fuldt ud klar over, at I forældre, som
eller fuldt til stede i jeres arbejde. Jeg
skal udføre jeres arbejde hjemme fra, er i
håber, at I i hver familie finder løsninger i
en særlig situation, når I samtidig har jeres
denne svære tid, så det hele hænger
børn omkring jer. Derfor vil vi forsøge at
nogenlunde sammen. Vi må indstille vores
tilpasse de opgaver, som eleverne skal
ambitionsniveau og håbe på, at denne
løse, så de overvejende kan løse
indsats får bugt med smittespredningen.
opgaverne selv eller med meget lidt hjælp.
Jeg håber også, at I finder en struktur for
Men helt uden frustration kan det nok ikke
dagene, så vi kan holde humøret oppe og
blive, fordi I som forældre kan opleve, at I
føle, at vi får udrettet noget.
hverken kan være til stede for børnene
Nødpasning/ undervisning:
Vi har pt. 5 elever på skolen i nødundervisning i 0.-4.kl. Det bliver foreløbig pædagoger, der
tager sig af at undervise disse elever med baggrund i det materiale, som lærerne udsender.
Nødundervisningens organisering:
Undervisningen kommer til at foregå inden for elevernes normale undervisningstid.
For 0.-8.kl:
På Tommerup Skole organiserer vi os sådan, at eleverne får undervisning gennem klassens
team, som vil stå for al undervisning i perioden. Dette gør vi for at lave så gode og relevante
forløb som muligt i en svær situation. I kan forvente at få information om undervisningen fra
klassens team allerede i dag.
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For 9.kl:
For 9.kl bliver det dog undervisning efter skema, hvilket betyder, at eleverne får
undervisning i stort set alle fag. Dette gør vi, fordi 9.kl har den særlige situation, at der
forventeligt vil være afgangsprøver til sommer og vi vil gerne sikre, at de er så godt rustet i
fagene som muligt.
9.kl skulle efter årsplanen arbejde med projektopgaven i uge 3 med fremlæggelse i uge 4.
Dette forløb er vi nødt til at udsætte.

Udsættelse af møder og aktiviteter:
Alle fysiske møder udsættes som udgangspunkt. Konkret vil jeg nævne følgende:
Orienteringsmøde for kommende 7.kl og 0.kl udsættes.

IT i undervisningen:
Vi er klar over, at ikke alle elever i indskolingen har computere derhjemme. Derfor må I
kontakte Thomas Nielsen, mail: thoni@assens.dk ( tlf. 2523 2805) hvis der er brug for at tale
om et udlån fra skolen.
Fravær/ sygdom:
Hvis eleverne er syge en dag og ikke kan deltage i undervisningen, så skal I skrive det til
lærerne på Aula lige som I plejer.
Ellers vil lærerne finde en form, hvor de kan registrere elevernes ”fremmøde” i
undervisningen.
Hente materialer på skolen:
Det er muligt for jer forældre at hente materiale i døren til jeres børn, hvis lærerne
forbereder noget i fysisk form. I vil høre mere om dette.
Hvad er der brug for:
Der vil blive meget brug for at hjælpe hinanden og have tillid til, at alle parter gør det så godt
som muligt. Lige som vi plejer. Tag gerne kontakt til klasseteamet, som I skriver til på Aula.
Lærere og pædagoger er ikke på arbejde hele døgnet, men de svarer så hurtigt som muligt.

Venlig hilsen
Thomas og Kirsten
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