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Månedsbrev for A- klassen
Kære forældre,
Det er rigtig dejligt at have drengene tilbage på skolen igen og de fortæller også selv at de har savnet
skolen. Vi har haft to rigtige gode uger efter vi er kommet tilbage. Som I ved er skoledagen lidt anderledes
end vi er vant til, men vi forsøger at lave dagene så genkendelige som overhovedet muligt. Samtidig lytter
vi også meget til drengene og forsøger at skabe den tryghed og forudsigelighed som vi ved de har brug for.
Alle dage starter i klassen, hvor der arbejdes med dansk og matematik. De fleste dage tager vi så ud i
naturen kl. 10 ca. hvor vi kan have forskellige faglige eller sociale mål. Nogle dage bliver vi på skolen alt
efter vejr eller dagens indhold. Som udgangspunkt skal drengene selv have mad, drikkedunk med vand og
turtaske med hver dag. Vi giver jer besked, hvis vi laver bålmad og de derfor ikke behøver madpakke.
Der er kommet rigtig mange restriktioner omkring håndvask og afstand mm, og vi synes at jeres drenge
tackler det rigtig flot. De er rigtig gode til at få vasket hænder og sprittet af. De holder også afstand det
meste af tiden, men kan nogle gange glemme det. Vi hjælper dem selvfølgelig alt det vi kan, og håber også
at I vil minde dem om det. Vi ved godt at de bare er drenge, men lad os hjælpes ad så godt vi kan.
Vi fortsætter denne struktur lidt endnu, og skal nok holde jer opdateret, når der kommer ændringer der vil
påvirke jer og jeres drenge.
Grundet denne coronasituation bliver vi desværre også nød til at udskyde lejrskole, som ellers var skrevet
ind i årshjulet. Vi håber snart at kunne planlægge en ny.
De bedste forårs hilsner fra
Nicolaj og Kamilla

