Nyhedsbrev Februar 21
Kære forældre

Billederne er fra vores udstillingsskab.

Dette nyhedsbrev handler mest om status på Covid-19 og genåbning for 0.4.kl:
Det er virkelig en glædelig nyhed, at eleverne i 0.-4.kl kan vende tilbage til skolehverdagen.
Det har været et langt forløb med hjemmeundervisning. Selvfølgelig savner børnene
hinanden og deres lærere og pædagoger. Desuden er det jo klart, at I forældre, der skal
arbejde hjemme har svært ved at få det hele til at hænge sammen, når I både skal passe
jeres arbejde og tilse børnenes hjemmeskole.
Men vi ved alle, hvorfor denne hjemsendelse var nødvendig – og nu håber vi så på, at vi kan
åbne sikkerhedsmæssigt forsvarligt, så det hele ikke lukker ned igen.
Eleverne i 5.-9.kl skal stadig undervises hjemme af deres faste lærerteams, foreløbig frem til
28.02.21. I får selvfølgelig besked, hvis denne dato rykker sig.
Hvordan starter skolen på mandag, 08.02.21 for 0.-4.kl?
Vi starter med ”glidende indmøde” på mandag, dvs. eleverne møder i tidsrummet kl. 8.05 –
8.30. Dette af hensyn til ikke at stimle sammen i garderoben og ved indgangsdøren.
Vi fortsætter med ”glidende indmøde” i de kommende uger.
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Afstand, sprit og vaske hænder:
I løbet af skoledagen skal vi vaske hænder jævnligt, og vi starter dagen med håndvask (eller
sprit). Der er ikke krav om 2 meters afstand mellem børnene. Eleverne skal være i deres
almindelige klasselokaler.
Det er vigtigt, at vi alle bakker op om disse hygiejneregler fortsat, så vi undgår smitte.
Håndvask bliver en fast del af skolehverdagen – så igen er det fint med lidt god håndcreme
med i tasken også, så hænderne ikke bliver tørre her i vintertiden.
Klassen som social boble:
For at begrænse evt. smitte vil vi lade klassen være den sociale boble. Det betyder, at
eleverne ikke har lektioner sammen med andre klasser.
Frikvarter og lege sammen på tværs:
I frikvartererne har klassen sit udeområde, hvor der må leges. Eleverne skal lege inden for
klassens rammer, dvs. vi leger ikke på tværs af klasser pt. – desværre.
Håber, at det snart kommer igen.
Vi opfordrer også til, at der pt. ikke laves yderligere legeaftaler på tværs af klasser i fritiden.
Dette af hensyn til begrænsning af kontakter og evt. smitte.
Når vi skal ind efter frikvarter vil vi øve os på sammen med eleverne at stille op ude, og så gå
ind klassevis. Dette også af hensyn til ikke at stimle sammen på tværs af klasser.
Forældre på skolen og aflevering/ hentning?
Forældre skal kun ind på skolen i nødvendige tilfælde, og hvis det sker, så skal man bære
enten mundbind eller visir. Vi beder om, at forældre, om nødvendigt, kun går til garderoben
ved aflevering om morgenen – og ikke ind i klassen.
Vi beder om tidlig hentning om eftermiddagen, hvis muligt. Dette af hensyn til at kunne have
pædagogerne med i formiddagens arbejde.
Teams om klasserne:
Vi har ansat en lærerkollega mere i en periode, så vi kan undgå, at vores teams om klasserne
går på tværs. Det betyder, at teams om klasserne ser således ud i den kommende tid:
0.kl: Pædagog, Charlotte Danefeld Jørgensen og pædagog, Helle Soelberg, samt
praktikstuderede, Lasse
1.kl: Lærer, Charlotte Rasmussen, lærer, Lærke Jeppe og pædagog, Maria Buchholz Madsen
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2.kl: Lærer, Dorthe Gafert, lærer, Zenia Liechtenstein og pædagog, Maria V Borby, samt LKTpædagog, Tine L Leth
3.kl: Lærer, Mia M Strandby Hedelund, lærer, Martin Filipsen og pædagog, Karsten Jeppesen
4.kl: Lærer, Solveig O Jensen, lærer, Rasmus R Østerby og lærer, Frederik R Leth
Som I kan se, har vi ny lærer i 3.kl til matematik og natur/ teknik, nemlig Martin Filipsen, som
er hos os indtil videre. Derved undgår vi, at Charlotte R går på tværs af to klasser.
Lærer, Solveig O Jensen, fortsætter i 4.kl sammen med Rasmus og Frederik – dette også af
hensyn til, at lærer, Lærke Jeppe ikke skal gå på tværs af to klasser.
Vi prioriterer, at der er to lærere/ pædagoger i langt de fleste lektioner.
Nødundervisning – hvad er det?
I den kommende tid, måske helt frem til sommerferien, arbejder vi under begrebet
”nødundervisning”, hvilket betyder, at der er fokus på trivsel, relationer, dansk og
matematik. Derfor kan I forvente en lidt anderledes skoledag, hvor det lærerteam, som har
klassen, tilrettelægger et program, som svarer til det bedst mulige for eleverne.
Der vil ikke være idræt, madkundskab og musik på traditionel vis, men der kan komme
aktiviteter inden for disse fagområder på en sundhedsmæssig forsvarlig måde.
Et fast lærerteam om klassen vil også sikre, at relationen med eleverne bevares og
forstærkes, så vi holder modet oppe på alle.
Skoledagens længde:
Vi afkorter skoledagen en smule, så skoledagens længde er som følger for alle ugens dage:
0.kl: 8.05 – 13.20, derefter SFO
1.kl: 8.05 – 13.20, derefter SFO
2.kl: 8.05 – 13.20, derefter SFO
3.kl: 8.05 – 13.20, derefter SFO
4.kl: 8.05 – 13.20 - med mulighed for ændring fra 28.02.21
Fredag, 05.02.21:
På fredag, 05.02.21 skal lærerne forberede sig på genåbningen og omlægning af
undervisningen til fysisk fremmøde, så derfor er der ikke on-line-undervisning på fredag for
0.-4.kl.
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Kontakt med lærere og pædagoger?
Kontakt med lærere og pædagoger foregår som det plejer gennem Aula.
Buskørsel:
Busserne kører normalt fra på mandag, 08.02.21
Mælkeordningen:
Mælkeordningen er indstillet frem til vinterferien. Mælkeordningen kører igen fra uge 8.
Mad i skoledagen og SFO-tiden:
Vi spiser vores egen mad i skoledagen og SFO-tiden. Dvs. der er ikke morgenmad og heller
ikke eftermiddagsmad i SFO.
Hvis der deles ud ved fødselsdag, så er det indpakkede madvarer, som pædagogerne deler
ud.
Tommerup Skole som Covid-19 – teststed:
Fra onsdag, 03.02.21 er Tommerup Skole et lokalt teststed for Covid-19. Det foregår i
bagerste ende af Hallen om onsdagen kl. 9 - 19. Det betyder, at skolen kan gøre gavn for
lokalsamfundets beboere i forhold til at have et teststed tæt på, og samtidig kan vi som
skole få personalet testet ved jævne mellemrum.
Vi vil vurdere løbende, om vi fortsat kan være teststed, når eleverne i 5.-9.kl vender tilbage.
Lånte crome-books:
Elever, som har lånt en crome-book/ pc i den seneste tid, skal medbringe denne på mandag
og få den afleveret til læreren.

Arrangementer i den kommende tid:
Efter som vi ikke kan samles i denne tid, så har vi ikke gallafest for 8.-9.kl her i februar som
planlagt. Vi har heller ikke fastelavnsfest for indskolingen og ej heller skolefest for 0.-6.kl i
marts.
Det er altså meget sært at skulle melde det ud – men det må være konsekvensen af den
situation, som vi har pt.
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Nye lærere:
Lærer, Martin Filipsen er ansat indtil videre for at kunne have faste teams, der ikke går på
tværs af klasserne. Martin skal undervise i 3.kl i matematik.
Lærer, Lærke Jeppe er vores nye faste lærer, der skal undervise i 1.kl i matematik. I næste
udgave af nyhedsbladet vil vi præsentere de nye kolleger yderligere.
5.-9.kl:
Vi trænger også snart til at se jer! Vi håber, at I har det godt og holder modet oppe.
Heldigvis har I nogle lærere, der gør alt for, at I får så god en undervisning som muligt
under de betingelser, som vi har nu.
Sørg for at komme lidt ud af værelset en gang i mellem – lys og luft i naturen gør godt for
humøret!

Vi glæder os meget til at få eleverne tilbage på skolen. Tommerup
Skole har været et meget tomt sted alt for længe. Heldigvis har der
været god undervisning på afstand.
Venlig hilsen Thomas og Kirsten
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