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Så fløj februar afsted, og vi fik de fleste børn tilbage i skole, mens de ansatte og/eller deres børn så fik coro-
na...Vores vikarer var i brug hver dag. Nu går det mod lysere tider, og vi glæder os til en mere normal hver-
dag, hvor vi kan få gang i alle de andre aktiviteter, der gør skoleåret godt. I uge 8 skifter vi en del gamle vin-
duer ud, og i samlingssalen er der opsat te/kaffekøkken, så vi snart igen kan invitere ind til større fællesarran-
gementer. 
 
7.-9. klasserne har fået overstået terminsprøverne, og 0.-5. klasse har haft faglige fordybelsesdage, hvor der er 
arbejdet med forskellige temaer: Dinosaurusser, genfærd og spøgelser på lokale Herregårde, skraldetema, 
akrobatik, engelsk i 0. kl. og fantasirejser, kollager, gys og parkour samt nyheder og journalistik. 
6. klasse har været på Helnæs på Fyn i 5 dage på Madlejr, hvor de har lært en masse nyt sammen med Maj-
Britt og Mette. 
 
Boden blev skudt i gang, og med forskellige start-vanskeligheder bør den kunne køre herfra. Her i februar har 
ca.45 elever købt mad pr. gang. Vi skal op på ca. 80 elever, før det løber rundt, så vi håber det lykkedes, når vi 
er helt ovre coronafravær. Jeg hjælper Pia med at sammensætte menuplan, ud fra hvad vi tror, børn kan lide, 
samt hvad vi mener er nogenlunde sundt. Vi vil også sætte gang i ”ønske-brønden” igen, så børnene kan kom-
me med ideer. Grunden til at det kun er hver anden dag er, at både Pia og Wioletta er i fleksjobordning, hvor 
de har nedsat timetal pr. uge. Det gør det lidt svært for børnene at finde rundt i hvilke dage, der er bestilt mad 
til dem- måske I kan printe og markere de dage, der er bestilt mad til ophængning på køleskabet eller som fle-
re har valgt: Bestilling for en hel måned ad gangen. 
 
I uge 9 får vi børn og forældre til kommende skolestart 2022 ind til fællesspisning og info:-) Planen er, at 4. 
klasse skal være ”store-venner” for de skolestartere, der starter i Spirergruppen 1. maj. 
Mandag d. 28/2 slår vi katten af tønden. I uge 9 er 8. klasse på introkursus på de forskellige ungdomsuddan-

nelser. 
 

Og så er der bestilt flybilletter til USA, 
hvor Kurt og Claus skal have 9.kl. med 

i marts og til Berlin, hvor Heidi og 
Malene skal have 8. klasse med i april.

     
 
 
 
 
 
 
 

MADLEJR:-) 
 

Vi vil i det kommende skoleår arbejde meget med elevernes fremmøde, som qua Corona og andre faktorer er 
steget. Under normale omstændigheder er et samlet fravær på 0-10% forventeligt. Det svarer til 0-20 dage på 
et helt skoleår og omfatter både sygdom, lovligt fravær ( hvor forældre har bedt eleven fri uden for skolens 
ferier) og ulovligt fravær. Vi har faktisk elever, der stort set ikke har fravær, og de fleste ligger omkring 7-8 
fraværsdage årligt (før Covid-19). Det vil vi gerne tilbage til, og i de næste måneder skriver jeg lidt om fravæ-
ret, så I får indblik i problemstillingerne. 
Vi sætter ind på elev-planet, men er også nødt til at have jer forældre med i processen, så vi i slutningen af 
skoleåret 22-23 kan sige, at vi er lykkedes med det. 
           Venlig hilsen Elisabeth 
 


