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Det er vigtigt at være omstillingsparat. Derfor var chokket over nedlukningen af hele 
Danmark – og dermed også vores skole – ikke større, end vi straks blev løsningsorienterede. 
Efter en dags tid var alle elever sendt hjem med hjemmeopgaver.  
Lærernes opgave var at holde eleverne beskæftigede. Det gik sådan set udmærket, men 
efter et par uger, kunne vi godt se, at det ikke kunne fortsætte på ubestemt tid. 
 
Løsningsorienterede og omstillingsparate kastede vi – og 2/3 af alle eleverne – os ud i 
onlineundervisning. Vi skulle tættere på. Overbygningen tæt på deres skema. Mellem-
trinnet i udvalgte fag. I Indskolingen eksperimenterede vi med onlineløsninger, så vi var så 
tæt på eleverne, som muligt – og tænkte, at det nok varede frem til sommerferien. 
Der gik en uge, så fik vi besked på, at 0.-5. klasserne skulle i skole igen. 
 
Men – man er jo omstillingsparat. Der var masser af regler om afstande og hygiejne.  

Der var også børn, forældre og personale, der var bekymrede. Men vi fik lavet et nyt 

skema for elever og lærere – med forskudte pauser og alt det, der skulle til.  

Vi testede et par dage og evaluerede – justerede lidt hist og pist – og så gik det derudad 

med god nødundervisning – allerhelst udenfor. Imens skulle 6.-9. klasserne stadig under-

vises online. Måske endda helt frem til sommerferien.  

Der gik 1½ uge, så fik vi besked på, at 6.-9. klasserne også måtte komme i skole igen. 

Måske er man ikke så omstillingsparat, som man går og tror. Det faldt os i hvert fald ikke 

helt så let at løse den opgave. Vi drøftede forskellige løsningsmodeller med lærerne – 

lagde os fast på én og lavede nye skemaer, men måtte hurtigt erkende, at vi skulle have 

alle elever tilbage på skolen hver dag. Så lavede vi nye skemaer. Lærerne tog det pænt, 

men vi kunne godt mærke, at deres omstillingsparathed blev sat på prøve.  

Nu er vi så i skole igen – alle sammen. Med alle de regler, der følger med. Det er dejligt 

alligevel, og det går godt - og måske varer det sådan helt til sommerferien.  

Vi er endnu ikke nået til, at vi tør tænke på, hvad der kan ske efter sommerferien. Den tid 

den glæde. Man er vel omstillingsparat … 
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SFO – pasning og 
nødpasning  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Citat af Pablo Picasso: 
” Hvis man præcis ved, hvad man skal gøre,  

hvorfor så gøre det?” 

 Bestyrelsen  
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forældre havde behovet, men opgaven skulle 

løses. Med 2 meter mellem alle – børn og 

voksne. 

Tak til vores SFO’ere, der beredvilligt var klar 

til at løse alle pasningsopgaverne lige fra vi i 

marts startede med 2-3 børn til i dag, hvor 

skolen er i fuld sving igen, og der kommer op 

imod 80 børn hver dag. 

Der er stadig Covid19-restriktioner, derfor er 

det endnu ikke en helt normal SFO, men de 

børn og voksne, der er der, ser glade ud. 

Da vi alle sammen blev sendt hjem pga. 

nedlukningen, var der undtagelser. 

Skolen skulle tilbyde nødpasning for de 

børn fra 0.-3. klasse, hvis forældre udførte 

kritiske samfundsfunktioner, og som ikke 

havde mulighed for at finde anden 

pasning. 

Det blev helt naturligt vores SFO, der stod 

for den opgave. I starten vidste vi ikke, 

hvor omfattende det ville blive, men alle i 

SFO’en var klar. Det viste sig, at kun få 

Serviceafdelingen 

Umiddelbart efter hjemsendelsen 

stod skolen tom.  

Da det var nødvendigt med service-

medarbejdere på arbejde for den 

daglige bygningsdrift, besluttede vi at 

gøre noget ved indskolingen.  

 

Gang- og opholdsarealer trængte til 

maling, og indskolingskøkkenet så 

noget brugt ud. 

Det var så heldigt, at vi for nogle 

måneder siden fik vi udarbejdet et 

farveforslag, så det var bare at gå i 

gang med ruller og pensler. 

 

I køkkenet fik vi lagt nyt gulv, og vi 

købte nye køkkenbordplader og 

skabslåger. 

 

Vi blev selvfølgelig ikke færdige, inden 

børnene i indskolingen vendte tilbage, 

men da eleverne bruger yderdørene i 

klasserne, er gangarealerne for det 

meste tomme. Derfor har service-

afdelingen kunnet fortsætte istand-

sættelsen.  

 

Tak til serviceafdelingen for det store 

arbejde. Det ser superflot ud. 

  

 

Skolens bestyrelse har som resten af skolen været ramt af regler som følge af 

Covid19. Det har derfor ikke været muligt at holde møder, som vi plejer. Så er det 

godt, vi har Teams, når der er beslutninger, der skal træffes. 

Ud over de løbende opgaver har bestyrelsen godkendt skolens plan for opstart af 

elever. Både da 0.-5. klasserne og senere 6.-9. klasserne startede.  

Undervisningsministeriet pålagde bestyrelserne på de frie grundskoler at sikre, at 

skolens plan for opstart fulgte Covid19-regler og retningslinjer fra sundhedsmyndig-

hederne. Vi kunne altså ikke starte skolen op igen, uden at bestyrelsen gav grønt lys.  

Heldigvis havde bestyrelsen tid og mulighed for at sætte sig ind i reglerne – og havde 

tillid til de planer, vi lagde. Det har været dejligt med bestyrelsens opbakning. 

En af bestyrelsens andre opgaver er at afholde Forældrekredsmøde. Det skal ifølge 

vedtægterne afholdes inden 1. maj. Det kunne naturligvis ikke lade sig gøre, da vi 

højst måtte samle 10 personer, og undervisningsministeriet forbød online-møder. 

Heldigvis fik vi tilladelse til at udskyde mødet. Bestyrelsen har besluttet, at Forældre-

kredsmødet afholdes onsdag den 26. august kl. 18:00. 

Jeg håber, at rigtig mange af jer har mulighed for at møde op. 

Der er som altid tre bestyrelsesmedlemmer på valg. I år er det: 

Søren Riber   Modtager ikke genvalg (3-årig periode) 

Henrik Christoffersen-Thorsen Modtager genvalg (3-årig periode) 

Anna Kruse   Modtager genvalg (3-årig periode) 

 

Desuden skal vi også vælge to suppleanter. 

Der kommer en indbydelse ud senest 14 dage før mødet. 



 

 

 

 

 
 

 

 

Personalenyt 

Simon har opsagt sin stilling med 
udgangen af dette skoleår.   
 
Det betyder, at vi skal finde en anden 
kollega. 
 
Vi har slået stillingen op og håber, at 
vi kan lande en ansættelse i slut-
ningen af juni. 
 
Desværre berører det vores fagfor-
deling og dermed også vores skema-
lægning.  
 
Vi har i mange år været vant til, at vi 
får skemaet i begyndelsen af juni. 
I år kender vi først skemaet i 
begyndelsen af juli.  
 
Jeg vil hermed takke Simon for hans 
indsats for vores skole – og ønske 
ham al mulig held og lykke. 
 
Vores bod har fået en elite smiley 
Camilla, der passer vores bod, passer 
den så godt, at vi har fået en elite 
smiley.  
 

 

Alt det, vi plejer at lave i foråret … 
 
På skolen sker der mange forskellige ting hen over foråret og op til sommerferien.  
Meget af det er berørt af Covid19. Der er ting vi ikke må – og hvis vi må, skal de ske på helt 
bestemte måder. 
 
Det, der normalt fylder mest på skolen i maj og juni måned, er afgangsprøverne for 9. klasserne 
og årsprøverne for 8. klasserne. Fordi de berører mange af skolens lærere.  
Nu er alle prøverne aflyst. Det er lidt underligt – og en lidt flad fornemmelse – for det er det, vi 
sammen med eleverne har bygget op til.  
Men der også noget positivt i det, for når lærerne ikke har prøver, slipper klasser på hele skolen 
for en hel del vikartimer, og samtidig giver det lærerne mulighed for at undervise 8. og 9. 
klasserne helt frem til sommerferien. 
 
Men det er ikke det eneste, der er ramt af nedlukningen. Fokusplaner og skolehjemsamtaler 
var noget af det første, vi måtte aflyse. De må vente til efter sommerferien, også selvom vi godt 
må holde møder med forældre igen.  
Vi kan simpelthen ikke nå det inden sommerferien. Det er min forventning, at I – trods det – 
har været i god dialog med lærerne om jeres børns skolegang og udvikling. 
 
Vores lejrskoler for 3. og 5. klasserne måtte vi i første omgang aflyse, men samtidig med, at 6.-
8. klasserne kom tilbage, blev der igen givet grønt lys for lejrskoler. Vi fik travlt med at 
undersøge mulighederne for at komme på lejr inden sommerferien.  
Det lykkedes at få alle ender til at mødes, så i næste uge er 5. klasserne i Ribe, og ugen efter 
tager 3. klasserne til Svendborg.  
Der er selvfølgelig retningslinjer, som vi skal følge, men jeg er sikker på, at eleverne får nogle 
gode dage sammen med deres lærere og klassekammerater. Det bliver en god afslutning på 
skoleåret for dem. 
 
Skolefesten måtte vi også aflyse. Vi prøvede i første omgang at udsætte den til starten af juni, 
men det blev hurtigt klart, at det ikke på nogen måde ville være tilladt eller forsvarligt at samle 
700 børn og forældre. At vi har aflyst den betyder, at der først kommer en skolefest i 
marts/april 2021. 
 
Vi har desuden måtte aflyse Store Legedag, hvor 7.-9. klasserne dyster på Engen, forskellige 
klasseture, sommerfester og klassearrangementer.     
 
Nogle få ting har vi udsat, men for det meste er tingene bare aflyst og venter på, at det bliver 
forår og sommer igen næste år. 
 
Hvordan verden ser ud efter sommerferien, det finder vi måske ud af i løbet af sommerferien. I 
vil løbende blive orienteret.  
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I ønskes alle en dejlig 
sommer 
 
Med venlig hilsen 
Per Larsen  
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Dimission – sidste skoledag – karameller … 

Afslutningen for vores to 9. klasser har været fuldstændig uforudsigelig. Der har 

været rigtig mange spørgsmål – og kun få svar. Først i starten af denne uge fik vi 

retningslinjer fra Undervisningsministeriet. 

Eleverne er naturligvis mest optagede af, hvordan de kan holde sidste skoledag. 

Det er den dag, de normalt får lov til at feste og kaste med karameller. 

Det bliver ikke helt, som det plejer, men det skal nok blive festligt alligevel. 

Det er en tradition, at eleverne byder lærerne på morgenbrød. Det må vi gerne, 

så længe de to klasser holdes adskilt. Det kan vi godt håndtere, så det gør vi. 

Så skal der kastes karameller. Og nej – det må vi ikke, og vi må ikke have 9. 

klasserne til at drøne rundt på skolen og ind i klasserne til de andre elever. 

Derfor inviteres klasserne en efter en til at komme forbi 9. klasserne ude på 

engen, hvor de og deres klasselærer kan hente en godtepose til klassen – alt 

sammen med behørig afstand og hensyntagen til gældende regler.  

Underholdning for hele skolen bliver også anderledes. 7. og 8. klasserne 

inviteres i gymnastiksalen – der kan de sidde med behørig afstand.  

Resten af skolen inviteres til at deltage på Teams og vores skærme i klasserne. 

Det styrer lærerne. På den måde får alle del i løjerne. 

Nå det hele er overstået, og der er ryddet op, så har 9. klasserne vist planer om at 

hygge sig – og glæde sig over, at de har haft deres sidste skoledag på skolen. 

Det var så elevernes måde at tage afsked med skolen på. Men vi andre skal jo 

også tage afsked med eleverne og deres forældre. Det sker ved årets dimission. 

Retningslinjerne til afholdelse af dimission fik vi ligeledes i mandags. De regler 

skal vi naturligvis også følge. 

Derfor afholdes to dimissioner. En for 9.a og en for 9.b. Indholdet af de to 

dimissioner bliver stort set det samme, så vi må bare igennem talerne et par 

gange, før vi deler afgangsbeviserne ud og tager afsked. 

Vi plejer at slutte af med et lille glas og lidt snacks, men den del bliver desværre 

ikke til noget i år. 

Her til slut vil jeg gerne takke 9. klasserne for deres vedholdenhed. De har fulgt 

undervisningen helt frem til slutningen. I denne uge har de haft øveprøver – det 

har de også taget seriøst. Tak for det – det er godt gået! 

Jeg vil endnu engang takke alle forældre og elever for jeres tålmodighed og for 

jeres opbakning til skolen i denne meget anderledes tid.  

Jeg glæder mig, til det bliver hverdag igen, men inden da skal vi lige holde ferie.  

Jeg ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer og sommerferie.  

Vi ses i skole igen mandag den 10. august. 

 

mailto:kontor@npr.dk
http://www.nyborgprivaterealskole.dk/

