
   

Nyt fra skolelederen december 2021   

 

Juleferie eller ikke juleferie… det er spørgsmålet 

D. 8. december meldte statsministeren ud, at eleverne 

kunne gå tidligere på ferie og lidt senere fortalte 

statsministeren, at elever bliver sendt hjem til 

fjernundervisning. Der nåede lige at blive tændt julelys i 

mange elevers øjne… nu er det så i stedet ”oplysningens 

lys”, der skal skinne i elevernes øjne. 

Vi har heldigvis frem til onsdag d. 15. december til at 

forberede og for de yngste elevers vedkommende at 

træne ”fjern-/onlineundervisning”. Der bliver i alt 6 dage 

med fjernundervisning samt elevernes sidste skoledag inden jul (tirsdag d. 21. december).  

 

Fjernundervisning eller onlineundervisning 

Alle elever bliver sendt hjem til fjernundervisning. Alt efter elevernes alder vil en større eller mindre del af 

fjernundervisningen foregå online, hvor eleverne skal deltage virtuelt. Der bliver en konkret udmelding til 

hver klasse, hvordan undervisningen organiseres og hvornår eleverne skal tjekke ind. Det er vigtigt at holde 

for øje, at der er der føres fremmødeprotokol. Vi bruger de sidste dage i skolen på at få ”øvet” og 

demonstreret, hvordan onlineundervisningen foregår. 

Fra onlineundervisningen sidste år fik vi nogle gode erfaringer, vi bygger videre på. Blandt andet blev det 

klart, at mange forældre til elever i indskolingen kunne bilve udfordret med at logge på. Også hvis børnene 

bliver passet hos bedsteforældre, kan der være nogle udfordringer. Det er lærerne i indskolingen 

opmærksomme på.  

Lærerne har genrelt brug for jeres hjælp til  at: 

• eleverne er parate til at møde ind til den aftalte tid, at de har spist morgenmad og eventuelt været 
på wc. 

• kameraet skal være tændt, det er en vigtig del af samværet i onlineundervisning, samt giver 
lærerne en bedre feedback til og fra eleverne. 

• eleverne overholder mødetider og har en god netetik, når de er online. 
 

Juletraditioner er fastholdt i en coronatid  

Igen har vi måtte afvikle vore faste juletraditioner i Coronaens skygge. Jeg har måtte aflyse flere 

arrangementer, klasser har ikke måttet blandes på tværs og ikke mindst har jeg aflyst forældredeltagelse 

ind i skolen. Det er så trist, at vi ikke kan dele oplevelser og traditioner her på skolen med jer forældre. Men  

vi har har i den grad haft fokus på at gennemføre en december, hvor eleverne både har hygget og arbejdet i 

fagene, selv om det ikke er som vi ønsker.  

I dag var jeg så heldig, at jeg måtte kåre ”Årets avis” på 7. årgang hvor klasserne havde lavet en god 

gammeldags fysisk avis. Flot arbejde her op til jul, 7. årgang.  

 

Skolen er julepyntet, også personalerummet 



   

 

 

 

 

 



   

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da jeg tager på ferie i uge 50, vil jeg allerede nu ønsker alle en 
rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår! 

Henrik Weinkouff 

 

I år kunne klasserne deltage i en julesprællemandskonkurrence. 
Årets vinder blev 3.A, hvor alle skolens værdibegreber er indeholdt. Når man trykker på 

den nederste pind spræller alle englene samtidigt. 
Sådan en kalender kan kun laves, når fællesskabet deltager med anerkendelse af alles 

indsats i en proces med begejstring og så er projektet meget ambitiøst! 


