
En måned inde i det nye skoleår får I hermed en status på vores skole midt i en coronatid. 

I den daglige klasseundervisning er der ikke så meget at mærke. Eleverne undervises efter de faglige mål i 

alle fag, og anbefalingerne til afstand er så tilpas fleksible, at det lader sig gøre, når blot vi husker god 

håndhygiejne, rengøring mv. 

 

Eleverne er sammen i egne klasser, og vi gør meget ud af at holde klasser adskilte indbyrdes. Vi har talt med 

eleverne i 4. til 9. årgang om, hvordan de skal holde afstand, når de færdes på gange og fællesarealer i 

hovedbygningen, og det er de blevet gode til. De er også adskilte i frikvartererne, hvor hver årgang har egen 

gårdvagt og eget område. 

 

Lige efter skolestart havde vi et par forældre, der var smittet med corona. Vi håndterede det efter 

sundhedsmyndighedernes anbefalinger og vi orienterede overordnet til hele skolen og specifikt i de tre 

klasser. Det er vigtigt for mig at gøre klart, at vi altid orienterer der, hvor det er nødvendigt. 

 

Nu ser vi frem mod et efterår og muligvis også en vinter, hvor vi fortsat skal gå i skole i coronaens skygge. 

Det betyder ikke store ændringer, men – afhængigt af vejret – er der tidspunkter, hvor eleverne skal være 

inde i frikvartererne, og det bliver i egne klasser. 

 

Endnu bruger vi ikke garderoben i indskolingen, men med tiden bliver mængden af tøj/overtøj/regntøj en 

udfordring for både elever og lærere. Derfor omorgaqniserer vi nu garderobeområdet for at sikre god 

afstand mellem klasserne. Der er stadig lidt logistik, der skal gå op, før vi starter med et par forsøgsklasser. 

 

Måske er det Åkanden, der mærker mest til konsekvenserne af corona, for når klasserne kun må blandes i 

de alleryderste timer, rammer det en af grundpillerne i Åkanden: At respektere børnenes fritid og dermed 

deres mulighed for frit at vælge aktiviteter. 

 

Løsningen har indtil nu været en fast SFO-medarbejder tilknyttet hver klasse, og som så varierer 

aktiviteterne for klassen. Det er vi lykkedes med, men da medarbejderne har forskellige 

kompetenceområder, begynder vi i den kommende tid at rotere klasserne, så eleverne får prøvet flere 

forskellige ting. 

 

Corona betyder også noget for arrangementer på skolen. I har alle oplevet forældremøder med plads til 

kun én forælder pr. barn. Forældrekredsmødet i sidste uge foregik også uden medarbejdere, og der var 

tilmelding til mødet på forældreintra. 

Vi endte med at være ca. 30 personer inklusive bestyrelsen. Der blev valgt et nyt bestyrelsesmedlem, Pia 

Kiersgaard, der er mor i 3.a og 4.b. Bestyrelsen konstituerede sig herefter med Christian Kronborg som 

formand og Henrik Christoffersen-Thorsen som næstformand. 

 

Vi har allerede aflyst årets musical/drama for 7. til 9. årgang samt årets bog- og kagebasar i Åkanden. 

Trimiaden er flyttet til foråret, og julebasaren er også i fare. Fra årets start har vi planlagt alt som normalt. 

Når vi så nærmer os, tager vi bestik af situationen og træffer beslutninger ud fra gældende anbefalinger, så 

både medarbejdere og elever trygt kan gå på arbejde og i skole. 

 

Jeg synes, vi lykkes med tingene, og jeg er helt tryg ved situationen. 

 

Jeg glæder mig over at, hvor godt lærere og elever klarer de mange udfordringer med corona, og over den 

opbakning vi møder fra jer. Det er rigtig meget værd, når vi skal lave skole med restriktioner. Tak for det. 

 

Med venlige hilsener 

Per Larsen 


