14.01.21

Nyhedsbrev Januar 2021 – ekstra udgave!
Kære forældre
I får hermed et ekstra nyhedsbrev, jf. pressemøde onsdag, 13.01.21:
Nedlukningen fortsætter frem til 07.02.21:
Med baggrund i stadig høje Corona-smittetal og bekymring for udviklingen og spredningen
af ny Coronavariant har Regeringen besluttet at forlænge de nuværende restriktioner.
Det betyder, at alle elever i vores klasser, 0.-9.kl, fortsat skal modtage nødundervisning
hjemme.
Tak for samarbejdet…..
Det er imponerende at høre om, hvordan langt de fleste elever finder en vej i disse meget
anderledes tider med undervisning gennem en skærm derhjemme. Stor tak til og respekt for
vores elever og for jer, forældre, der bakker op og hjælper til med, at eleverne møder op til
undervisningen og får lavet de opgaver, som lærerne stiller. Det gælder om at holde på
elevernes lyst til at lære.
Vores lærere og pædagoger løser fortsat opgaven på meget seriøs og engageret vis – vi har
fået et stort kursus i omstilling og digitalisering i lyntempo!
Skole-hjem-samarbejdet:
Selvfølgelig skal vi fortsætte samarbejdet mellem skole og hjem. Det ophører ikke pga.
forlængelse af restriktioner om end det må foregå på en lidt anden måde.
Vi har stadig Aula og telefon.
I vil høre fra hvert enkelt klasseteam i forhold til afholdelse af skole-hjem-samtaler.
Kalender for resten af januar og frem til 07.02.21:
Desværre har vi jo måttet udskyde orienteringsmøderne for kommende 0.kl og 7.kl. Vi
arbejder lige nu med ideer til at lave en virtuel version, som kan give lidt inspiration indtil vi
kan mødes fysisk igen.
Der er også andre møder og arrangementer, der skal gentænkes, udsættes og evt. aflyses,
idet vi ikke mødes fysisk uden det er strengt nødvendigt.
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Nødundervisning gennem klassens team:
Nødundervisningen vil fortsætte på den måde, at klassens team står for undervisningen,
som foregår virtuelt i kombination med opgaver, som eleverne skal løse hjemme.
For 0.-8.kl betyder det, at lærerteamet om klassen underviser i alle fag så godt som
overhovedet muligt. Vi har taget denne beslutning og fortsætter på denne måde, fordi det
giver mulighed for at følge elevernes trivsel og fastholde de gode relationer.
I 9.kl har vi dog valgt at lade undervisningen fortsætte virtuelt på den måde, at alle lektioner
gennemføres med faglæreren. Dette med baggrund i, at eleverne i 9.kl forventeligt skal til
afgangsprøve til sommer og derfor vægter vi, at fagligheden holdes ved lige i alle fag af
faglæreren.
Nødundervisning/ - pasning på skolen:
Pt. har vi 4-6 elever fra 0.-4.kl i nødundervisning på skolen. Man kan rette henvendelse til
viceskoleleder, Thomas Nielsen, hvis der skulle vise sig nye behov for
nødundervisning/pasning i de kommende 3 uger.
Bus?
Busruterne bliver indstillet i den periode, hvor eleverne får undervisning hjemmefra. Skulle
der være nogen, der har behov for bus til nødundervisning/ pasning på skolen, så skal man
kontakte Thomas om dette også.
Foråret kommer forhåbentlig!
Snart kommer forhåbentlig forår, hvor vi igen kan være sammen fysisk og mærke
fællesskabet. Indtil da må vi gøre hver vores for at smittten inddæmmes. Det kræver sine
ofre i forhold til det sociale, men det er denne vinters udfordring.

Venlig hilsen
Thomas og Kirsten

Tommerup Skole | Stadionvænget 7 | 5690 Tommerup
Tlf. kontor: 64 74 65 25 | Mail: tommerupskole@assens.dk | Hjemmeside: www.tommerup-skole.dk

