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Godt nytår til alle – og vel mødt til 2021. 
 
Velkommen tilbage fra juleferie 
Vi er jo unægtelig kommet tilbage til en anderledes hverdag i skole og SFO end vi havde håbet på. 
Den virtuelle undervisning er blevet en realitet, og kommer måske til at vare et stykke tid.  
Selv om vi har prøvet det tilbage i foråret 2020, er det alligevel ikke helt det samme. Men vi tror på, at det 
kan blive godt alligevel.  
Vi vil tilstræbe at tilbyde undervisning så tæt på det normale som muligt. Det betyder, at der vil være en 
lærer virtuelt til stede i undervisningstiden, læreren vil samle børnene, forklare, hvad der skal arbejdes 
med, sætte i gang og hjælpe. Børnene vil også skulle arbejde selv, men læreren vil være tilgængelig. Vi hå-
ber på, at det vil lette arbejdsbyrden lidt hos jer forældre, at børnene kan blive sat i gang og hjulpet af læ-
rerne. Det er selvfølgelig jer forældre der skal hjælpe, hvis det er svært at koble op, men giv lyd! Lærerne, 
sfo-pædagogerne og vi her på kontoret, vil hjælpe alt det vi kan. 
 
Velkommen til 4 nye børn 
To familier er flyttet hertil op mod jul – Velkommen til jer; 
Melvin starter i ældste gruppe i børnehuset, Liam Boris er startet i 2. klasse, Frederik starter i 1. klasse og 
Alexander starter i 2. klasse. Tag godt imod drengene og deres forældre. 
 
Skolefest  
Vi har besluttet at aflyse skolefesten. Corona-restriktionerne betyder, at det ikke kan lade sig gøre at mødes 
og feste. Når vi kommer tilbage til fysisk undervisning igen, vil vi se om ikke 6.klasse kan lave skuespil og på 
den måde arbejde kreativt og bidrage med et kulturelt input i vi andres liv. 

 
Fra bestyrelsen 
I bestyrelsen har vi talt om dilemmaet om dels at have dårlig samvittighed ved at sende sit barn i pasning, 
og dels at have brug for pasning, fordi man arbejder hjemme. Vi har også vendt de faglige organisationers 
anmodning om, at forældre passer sine børn hjemme og pædagogernes frygt for at arbejde og være i smit-
terisiko. Desuden har vi talt om den virtuelle skoledag, hvor det kan være svært for lærerne at have en 
”tråd” i alle børn, og det for børn og forældre kan være svært at være på, fordi teknikken driller. Alt i alt er 
lærere og pædagoger optimistiske og forældrene udtrykker ros til personalet. 
  
Indskrivning til kommende 0a 
Husk indskrivningen til kommende 0a. Sidste frist er 15. januar via www.syddjurs.dk/indhold/indskrivning. 
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Det sker i januar: 
Fredag den 4. januar: 1. skoledag efter juleferien. 
 
Med venlig hilsen  
Helle, Claus og Birgitte 
 
 
 

 
Vinterleg i børnehaven. 


