
 

 

 

 

Nyt fra afdelingerne  

Bilag til skolebestyrelsesmødet den 15.06.2020 

 
Sidste nyt fra Sydby 

Det hele lugter mere og mere af hverdag på trods af Covid.  

Vi har taget imod ny afdelingsleder, som er landet godt. 

Det meste af afdelingen er i flyttet-mode. Vi pakker arbejdspladser, klasselokaler, faglokaler, 

bibliotek mm. Noget skal flyttes til Sjølund, andet skal blive på matriklen, men på en ny plads. Der 

er håndværkere i nogle lokaler. 

Klasserne glæder sig til brobygning og venter spændt på, hvilke lærere de skal have til næste år. 

Fagfordelingen har været anderledes i år, fordi nogen skal blive og være sammen med nye kolleger 

og andre skal flytte og have nye kolleger og ledere.  

Vi har i nogen sammenhænge følt os lidt glemt i processerne, fordi vores afdeling stadig skal bestå 

og selvom mange af os skal flytte. 

Vi forsøger at tilpasse de sidste skoledage til covid og traditioner, så vi kan få sendt eleverne godt 

på ferie. 

Vi planlægger en form for fællessang. 

Sidste nyt fra Uglebro  

Der er meget stress og bekymring på Uglebro pt. Vi har en hel skole der skal pakkes ned, det er ikke 

bare et klasseværelse eller en forberedelses plads, alle faglokaler, depoter og sfo’en skal pakkes 

ned, vi har ikke fået meget tid til det, folk knokler for at nå det, vi har måttet vente en evighed på 

hvad vi skulle skrive på flyttekasserne, da vi ikke har vist hvilke lokaler vi skal have på Sydby, samt 

vi ikke har til til at koordinere noget som helst, med det personale der er på Sydby 

Lærere og pædagoger arbejder fuldt skema og tilsyn uden megen forberedelse, vi løser flere 

opgaver på en gang, folk er nødt til at pakke mens vi stadig skal være der for børnene, vi er 

simpelthen brugte. 

Vi oplever en stor forskel mellem matriklerne vedr. ressoucer og varme hænder. 



Det eneste positive er, vi er så professionelle, så børnene ikke mærker hvor hårdt pressede vi er, de 

glæder sig bare til at der snart er sommerferie, og det gør vi voksne også - hvis vi bliver færdige 

med flytningen! 

 

Sidste nyt fra Rønnebæk 

Normalt afholder vi forældremøde i september for kommende 0 klasse, men i år har vi valgt at 

afholde det d.9 juni, Vi har fået mange positive tilbage meldinger fra forældrene, som syntes det har 

været rart, at mødes inden børnene flyttes over på skolen og de har haft mulighed for spørgsmål/ 

afklaring inden. Samme dag havde man mulighed for en rundvisning på skolen. 

Det har været rigtig dejligt at får vores 6. klasse tilbage på skolen. 

Hvad har Covid19 også givet: Færre konflikter i hverdagen, bedre trivsel for vores børn, vi har 

brugt vores ungdomsskole, vi har været på byvandring, vi har brugt Rønnebæksholm og vores 

naturen omkring os. 

Vi har også oplevet et styrket samarbejde mellem alle faggrupper i denne tid og det arbejde vi 

selvfølgelig videre med.  

Vi har forsat et tæt samarbejde med SSP, da vi forsat oplever hærværk på skolen.  

 

 

 


