
Ølsted den 25. marts 2020 

Kære forældre 

XX og jeg har i aftes afholdt et virtuelt møde – og her er nogle af de punkter, som vi drøftede: 

•         Det er en mærkelig situation, vi er i – og der skal ikke være nogen tvivl om, at vi helst ville have været det 
hele foruden.  

•         Håber I har læst udmeldingen fra chefen for læring, som blev sendt ud på AULA forleden. Hun kommer 
blandt ind på hvordan nødpasningen arrangeres. Læs både hendes hilsen og det vedhæftede dokument.  

•         Vær opmærksom på, at du ikke er barnets underviser (det er vi på skolen), men du kan hjælpe barnet til at 
lære.  

•         Dialogen er vigtig med jer – lærerne vil fra i morgen få (mere eller mindre) fast mødetid (altså 
hjemmearbejdstid), hvor de kan træffes – de fleste har vist allerede en aftale 

•         Det er vigtigt, at I får struktur på dagligdagen/ugen – det får lærerne også at vide i morgen. 

•         Det er vigtigt, at der bliver en fast aftale omkring, hvordan vi får en tilbagemelding på elevernes arbejde – 
vi ved allerede nu, at meet/Google kan bruges af elever fra 4. til 6. klasse. Derudover kan fotos sendes til 
lærerne eller der kan sendes en snap, som viser, hvad man laver. 

Vi har stor forståelse for, at situationen i hjemmene er forskellige. Vi siger ikke, at I skal arbejde på den ene 
eller anden måde, men vi vil så gerne bevare kontakten med jer – til gavn for jeres børns læring. 

•         Indtil videre er hjemme-læring blevet forlænget en gang – og helt ærligt, vi ved ingenting. Men vi er klar til 
at fortsætte, så længe det er nødvendigt, og derfor anbefaler vi, at I får startet op med en fast struktur.  

•         Husk at de kreative og musiske fag er en del af folkeskolens undervisning: Sørg for at tegne, spille, danse, 
synge og hoppe mv. I dagligdagen får eleverne ofte en ”lufter” efter ca. 30 minutter (og nogle får det 
tidligere, hvis de har behov) 

•         Situationen er ny for os, men vi vil forsøge at finde måder at uddele/fremsende nye materialer, hvis 
eleverne mangler – kontakt klassens team og lav aftaler. Vi er allerede i gang med at bestille flere bøger, 
som kan afhentes på skolen efter aftale – I får besked.  

•         Vi gør lige opmærksom på, at nødpasning er i børnehaven i de næste uger. 

•         I er altid velkommen til at kontakte os på AULA. 

 De bedste hilsner XX og Lars 

 
 
 


