
 

Nyt fra Afdelingerne 
Bilag til skolebetyrelsesmøde den 13.maj 2020 

 

Nyt fra Uglebro. 

 

Hverdagen som jo stadig er anderledes kører stille og roligt derudaf, både børn og voksne har vænnet sig til 

tingenes tilstand. Børnene skal især have ros for at have accepteret, at de er på nye hold end sædvanligt i 

skoletiden, at man ikke bare kan lege med hvem man vil, hvornår man vil og hvor man vil, at man i SFO’en 

skal være ude det meste af tiden, at man har forskellige legekasser til forskellige dage og i øvrigt de 

sammen hensyn som i skoletiden. Jeg tror dog vores skønne unger er pænt trætte af at høre os voksne sige: 

”Husk at holde afstand” og ”Nu skal vi vaske hænder…..igen ;)” Det har været dejlig med disse små hold af 

ca. 10, både børnene og de voksne har virkelig haft kæmpefordele i form af bla. mere ro, mere tid til den 

enkelte, vi ved godt at det desværre ikke kan fortsætte med så små klasser, forhåbentlig bliver der en dag 

råd til de hellere ikke behøver være for store. Også vore små nye førskole børn er faldet godt til, de har haft 

en meget rolig opstart med få børn, men er nu ved at være oppe på fuld styrke. 

 

Nyt fra Sydby 

Vi får den anderledes hverdag til at fungere. Alle, inklusive børnene, gør en stor indsats og gllkæder sig til at 

hverdagen bliver mere normal igen. Vi har haft glæden af, at have vores nye afdelingsleder Anja på 

matriklen i almen. Vi er godt i gang med fagfordelingen. Vores fodboldbane er gravet op og skal reetableres 

som asfaltbane. Pengene hertil er skaffet af en tidligere elev, som er involveret i Game og har fået 50.000kr 

fra Den Nationale Platform for Gameidræt.  

 

Nyt fra Rønnebæk 

Det går godt på Rønnebæk selv om vi har en forandret skole og SFO dag. Vi er meget ude, da vi har vores 

dejlig skov i baghaven og der er godt gang i vores skolehaver. 

Vores forælder har været rigtig gode og samarbejdet har fungeret rigtig godt både med aflevering om 

morgen og afhentning om eftermiddagen. Vores førskole er kommet rigtig godt i gang og det går rigtig godt 

og vi er det fulde børnetal. Vi glæder os til de store elever kommer tilbage og er stille og roligt begyndte, at 

forberede os til deres ankomst. Vi kan mærke konflikt niveauet er faldet og det handler om, at der er 

afstand imellem børnene og færre børn i klasserne. Til tråds for at der er forandrer/justeringer under vejs 

er alle ved godt mod, selv det er hårdt både for børn og de ansatte. Vi har i den sener tid oplevet en del 

hærværk på Rønnebæk om aften og weekenden, vi er i kontakt med SSP og politiet. 


