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Corona 
I denne uge er Corona (eller Covid19) rykket en del tættere på. Lille Egede Fri-
skole ved Skælskør er lukket, Pedersborg skole i Sorø har hjemsendt 3 børne-
haveklasser og Slagelse kommune har meget store smittetal lige nu. Jeg tror 
ikke, at vi kan undgå at blive ramt, men vi skal gøre alt hvad vi kan – og det 
gør vi! Det betyder, at en stor del af undervisningen og timerne i SFO/klub vil 
foregå udendørs. Heldigvis lader det til, at vejret i næste uge bliver helt som-
merligt, men det er efteråret vi bevæger os ind i, og det kan betyde rusk og 
regn. Derfor er det vigtigt, at eleverne har tøj der matcher vejret – i mange ti-
mer. 
 
Hvis nu…, ja scenarierne er mange. Og vi har ikke én skudsikker, endegyldig 
plan, der kan tage højde for alt. Hvis/når vi kommer i den situation, at en elev 
eller en medarbejder bliver smittet, kontakter jeg Styrelsen for Patientsikker-
hed. Ud fra vores fysiske rammer, antallet af elever, antallet af kvadratmeter 
klassen har til rådighed og meget mere, vil de give os nogle helt specifikke ret-
ningslinjer. Hvor mange der eventuelt skal hjemsendes og hvor længe, og 
hvem der skal testes, ved vi altså først i situationen.  
Det betyder, at vi hurtigt skal kunne få fat på jer forældre. Derfor er det vig-
tigt, at alle tjekker om deres telefonnummer og kontaktoplysninger på Intra er 
korrekt.  
 
Vi har tidligere lagt en folder på Forældreintra, 
der beskriver hvordan I som forældre skal for-
holde jer i forhold til Corona og skole – eller 
ikke skole. Det kan være svært at vurdere om 
der er tale om Corona, er I i tvivl, skal barnet 
blive hjemme. Vi er meget opmærksomme på 
eleverne, og det resulterer i, at der er lidt 
flere, der bliver ringet hjem end normalt. Hvis vi vurderer, at en elev skal rin-
ges hjem, bliver eleven sendt til kontoret, hvor de venter, indtil de kan blive 
hentet.  
 
Efteråret er traditionelt et travlt tidspunkt for så vidt angår arrangementer af 
forskellig slags. Nogle bliver vi måske nødt til at aflyse, andre kan gennemfø-
res i en anden form, nogle må måske skubbes til et andet tidspunkt. Fælles for 
dem alle er, at der ikke er noget der hedder ” vi plejer”.  I skal nok blive orien-
teret løbende.  
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Jeg er helt klar over, at vi på flere områder er nødt til at gå på kompromis med 
vores værdier om fællesskab og traditioner. Men foran alt andet står Corona 
lige nu. Vi ønsker at passe så godt som muligt på alle. 
 
Der har været spørgsmål til vores håndsæbe, da nogle elever har haft udslæt, 
meget tør hund m.v. Sæben som vi benytter, er svanemærket og indeholder 
derfor ikke parfume, eller andre stoffer der kan fremkalde allergi. Når nogle 
børn alligevel reagerer, skyldes det med al sandsynlighed hyppigheden af 
håndvask. En god håndcreme har virket for flere. Det er værd at prøve. 

Strategiplan 
Heldigvis kunne vi sidste år ved samme tid, afholde 
en helt fantastisk dag med forældre og elever, hvor 
vi sammen arbejdede på en strategi for Hindholm 
Privatskole. Planen har været færdig siden december 
2019, hvor den enstemmigt blev vedtaget af besty-
relsen. Fremlæggelsen skulle ske ved generalfor-
samlingen i april, men igen blandede Corona sig, og 
først da vi endelig kunne afholde generalforsamling 

torsdag d. 3. september 2020 kunne bestyrelsen præsentere den færdige plan. 
Alle elever (hver husstand) får i dag en lille folder med strategiplanen med 
hjem. Jeg håber, I vil give jer tid til at læse den, og kan genkende de aftryk I 
var med til at sætte på strategidagen. 

Praktikanter 
I uger 43-48 får vi besøg af to lærerpraktikanter, Lissa og Natasja. Praktikken 
hos os er den sidste, inden de afslutter deres uddannelse 1. februar 2021. 
Lissa skal have historie i 7., 8. og 9. kl., geografi i 7. og 8. kl. og engelsk i 8. 
kl. Natasja skal have sløjd i 6. kl., engelsk i 3. og 5. kl. og billedkunst i 4. og 5. 
klasse. Da begge praktikanter er i deres sidste år på læreruddannelsen, skal de 
selv planlægge, gennemføre og evaluere deres undervisning. Dette sker i tæt 
samarbejde med klassens normale lærere. De er med i alle dele og overværer 
også undervisningen med henblik på supervision. I løbet af uge 40 vil elever og 
forældre, i de klasser der skal have praktikanterne på besøg, modtage en mail 
på Intra hvor de præsenterer sig selv.  

Pas godt på hinanden, vi passer på elever og medarbejdere.         

 

Lotte Lund 


