2. april 2020
Kære forældre på dagbehandlingsskolen Isbryderen
Som følge af Coronavirus og nedlukning af Danmark kører vi nu på 3. uge med fjernundervisning.
Dette giver selvsagt nogle udfordringer for alle.
Vi savner at være sammen med jeres børn, men vi synes også, at det er rigtig flot, at I støtter op om
regeringens udmelding om at passe på hinanden ved at blive hjemme.
Vi gør vores allerbedste for at finde opgaver til jeres børn, som de kan løse
hjemmefra, og vi er meget imponerede over, hvor meget I når sammen
med dem. Det er vigtigt for os, at I er klar over, at vi står til rådighed med
hjælp til jer og jeres børn hele skoledagen. Det er stadig os, der er skolen
og har ansvaret for undervisningen. Jeres opgave er, at støtte jeres børn i
at komme i gang om morgenen og holde sig i gang i løbet af dagen.
I er altid velkomne til at kontakte lærerne eller pædagogerne med spørgsmål til opgaverne og
portalerne.
Husk også, at det stadig er en rigtig god idé at komme udenfor hver dag. I kan
selvfølgelig ikke lige spille fodbold eller stikbold, som mange af børnene er vant
til, men det er også rigtig fint at komme lidt ud i haven eller i en park og kigge på
de forårsblomster, der spirer frem lige nu.

Som I nok har hørt i nyhederne, så er jeres børn i målgruppen for nød-skole. Det betyder, at hvis I
skal på arbejde, eller hvis I har brug for, at jeres børn kommer i skole for at få genstartet strukturen,
så er der mulighed for det. Vi vil derefter indrette skolen efter dette.
Hvis I har brug for, at jeres barn kommer i skole, så skal I kontakte jeres barns lærer/pædagog eller
afdelingsleder.
Afdeling 1: Lasse 2947 6021 eller mail: afdeling1@isbryderen.dk
Afdeling 2: Søren 2947 5747 eller mail: afdeling2@isbryderen.dk
Afdeling 3: Line 2924 2186 eller mail: afdeling3@isbryderen.dk
Nu har regeringen meldt ud, at vi forhåbentligt står foran en gradvis
åbning af Danmark efter påske. Vi ved endnu ikke, hvad det betyder
for Isbryderen, men vi giver jer besked, så snart vi ved noget om det.
I løbet af påskeferien vil I få yderligere information om, hvordan
skolefremtiden kommer til at se ud.
Sammen med dette brev, får I også et brev fra skolens psykolog, Sitia.
Vi ønsker alle en glædelig Påske!
Skoleledelsen

