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Nyhedsbrev 7  
 
Kære alle, 
 
Påskeferien står for døren, selvom det nok for de flestes vedkommende, bliver en noget 
anderledes påske end den vi plejer. Der hvor den bliver som den plejer, er i forhold til jeres 
børns skolearbejde – og lige netop i år vil I nok særligt mærke til og være taknemmelige for at 
der ikke udgives en ugeplan med ugens opgaver her på søndag ☺  
 
I skal alle have et kæmpe skulderklap herfra – for hold nu op, hvor I knokler for at få alle 
ender til at nå sammen ude i hjemmene – det er en alvorlig situation vi står i og med den 
følger masser af bekymringer og gisninger om fremtiden – og oveni det, kan vi jo fornemme 
og høre, at I stadig får overskud og plads til at børnene får lavet noget skolearbejde – klap jer 
selv på skuldrene!  
 
Vi ved jo ikke noget om fremtiden og sidste udmeldinger er jo, at nedlukningen foregår til og 
med mandag den 13. april. Med realistiske øjne, så er vi også klar over at man ikke blot kan 
åbne alt igen fra 14. april. Så vi følger selvfølgelig med i medierne og melder ud til jer lige så 
snart vi ved mere.  
 

 
Siden sidst:  
 
Klubevaluering  
 
Da skolelukningen blev forlænget, blev den sidste gang med klub desværre også aflyst.  
Vi har internt på Holdet evalueret på tilbuddet, set fra vores side.  
Hvis I, som forældre (eller jeres børn) har nogle input (både ris og ros) så hører vi gerne fra 
jer, så vi kan vurdere på om vi skal have tilbuddet igen til næste skoleår. Vi evaluerer altid ud 
fra vækstmodellen og spørger os selv:  
Hvad gik godt?  
Hvad var der af udfordringer? (drømme/visioner)  
Ønsker til næste år?  
Det samme må I meget gerne spørge jeres børn om og sende et par linjer retur til Vivi, så de 
kan komme med i den samlede evaluering.  
 
Generalforsamling 
Som I nok har set, så er Generalforsamlingen for både Støtteforeningen og skolen udsat på 
ubestemt tid, grundet situationen. I hører nærmere, når vi ved mere.  
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Hvad kan vi se frem til 
 
Skolehjemsamtaler 
Idet vi indtil videre har mistet godt 3 ugers undervisning, har vi mange undervisningsmæssige 
og planlægningsmæssige aktiviteter, som skal presses sammen på den tid vi får tilbage inden 
sommerferien. Derudover tænker vi også, at jeres kalendere er lige så komprimerede som 
vores.  
 
Derfor har vi besluttet, at alle skolehjem-samtaler i 0.-5. klasse aflyses og erstattes af enten 
elevplan (udgives altid i 0., 2., 4. og 6. klasse) eller en skriftlig hilsen på Intra.  
Har I som forældre et stort ønske om, at der gennemføres en samtale, er det selvfølgelig 
muligt og i det tilfælde skal I blot kontakte jeres klasselærer. (De skriver ud til jer senere) 
 
Da 6. klasse står og skal videre og vi gerne vil slutte godt af her, afvikles der skolehjem-
samtaler for alle elever (og forældre) inden sommerferien. Datoen bliver fastlagt hurtigst 
muligt.  
 
Rynkebyløbet  
 
Skulle være afviklet i dag, men er udskudt til 4. juni. I hører nærmere, når vi nærmer os.  
 

 
Elevændringer: 
 
31. marts sagde vi farvel til Victor i 1. klasse. Victor flytter til Århus og skal derfor gå på en 
skole deroppe. Vi ønsker Victor og familie held og lykke fremadrettet og er selvfølgelig lidt 
kede af, at vi ikke fysisk kunne holde en god afslutning for ham.  
 
Ellers varer det ikke længe, inden vi kommer til at møde elever + forældre til kommende 0. 
klasse. Vi starter ud med et forældremøde (som skulle have været afholdt den 1. april, men pt. 
er rykket til 21. april) og derefter starter Tyvstarterforløbet op, hvor børnene kommer på 
besøg på skolen 4 gange inden sommerferien.  
Der er stadig 4 pladser i kommende 0. klasse, så del endelig budskabet, hvis I kender nogen, 
der endnu ikke har valgt skole.  
 
Personaleændringer  
 
Som I alle ved, har Sanne opsagt sin stilling på Den Nye Friskole og har sidste arbejdsdag, når 
vi kommer til sommerferien. Det er altid trist at miste en god medarbejder og kollega, men 
trods det ønsker vi selvfølgelig alt det bedste for Sanne i hendes nye job.  
Vi er så småt i gang med processen omkring det at få ansat en i hendes stilling og 
stillingsopslaget er netop kommet på Jobnet.  
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Kalender: (med forbehold for ændringer/tilføjelser ift. Situationen omkring Covid-19) 
 
4.-13. april: Påskeferie 
21. april: Forældremøde Tyvstartere  
4. juni: Team Rynkebyløbet  
26. juni: Sidste skoledag  
Uge 27: Ferie SFO  
Uge 28, 29, 30 og 31: Sommerferie (Skole + SFO lukket) 
Uge 32: Ferie SFO 
9. august: Første skoledag 
 

 
 
I ønskes alle en fantastisk påske – vi håber, at vi snart ses.  
 
 
Mange hilsner fra Søren og Vivi  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


