
 
 

Tirsdagsnyt den 21-04-2020 
 
 

Så er det atter blevet tid til tirsdagsnyt, selvom formen er en anelse anderledes, end den plejer at 
være. Det giver fx ikke helt mening at lave en kalender over kommende arrangementer, da en del 
arrangementer er stillet i bero - lige foreløbig. 
 
Indstillet til undervisningsprisen 
En elev og en forælder fra 4. klasse har indstillet Marianne til Politikkens 
undervisningspris. I den forbindelse får vi i morgen besøg af en journalist fra 
Politikkens Børneavis, som skal lave en artikel om indstillingen. Han skal både 
snakke med Marianne og nogle elever fra 4. klasse. 
 
Nyt fra skolen – første uge efter genåbningen 
Nu har vi snart gået i skolen 1 uge efter genåbningen. Mini-Spiren 
startede i onsdag. De havde medbragt 1 forælder, og flaget var hejst, 
og de var rundt i små værksteder udenfor på skolens grund. En rigtig 
hyggelig første skoledag, hvor der tilmed blev sunget fødselsdagssang 

for skolelederen       

Onsdag åbnede vi op for de øvrige klasser til og med 5. klasser. Morten 
pedel havde været helt i Varde for at skaffe udendørsvaske, for selvom 
vi har mange vaske på skolens grund, så er 45 sekunders håndvask pr 

barn lang tid foran vasken       

Ved diverse indgangsdøre stod personalet klar til at tage imod børnene, da forældre jo ikke måtte 
komme ind på skolen. Selv de yngste elever gik bare ind på skolen alene – de klarede det 
simpelthen så flot. 
 
De første timer bød på snakke og gensynsglæde på afstand, men selvfølgelig også forklaringer om 
zoner, legegrupper, hygiejneregler m.m. Der blev opfundet langdistance krammere, og da vi nåede 
til frikvartererne, så blev der opfundet nye lege. Selv personalet har været gode til at opfinde nye 
lege, hvis der var behov for det. Fodboldbanen blev lavet om til en golfbane forstået på den måde, 
at 2. klasse valgte at grave efter dyr, så det er blevet til en del huller i boldbanen – til gengæld 

sørgede 2. klasse for motion til dyrene, da de byggede en forhindringsbane til dem        

 
Der er ingen tvivl om, at det har været en hel anderledes skolehverdag, eleverne er kommet 
tilbage til, men hvor har de været gode til at håndtere alt det nye. Det har været en kæmpe hjælp 
for personalet. 
 
Meldingerne fra hjemmeunderviserne er også, at det går godt. Jeg har endda hørt fra nogle 
forældre, at det er svært at koncentrere sig om sit hjemmekontor, fordi forældrene kommer til at 
lytte med, når deres børn undervises, laver lege m.m – og det, de her hører og oplever, er meget 
mere spændende, end det de selv sidder med. Vi underskylder overfor de forskellige 

arbejdspladser       

 
Jeg ved, jeg gentager selv, men jeg har stadigvæk behov for at sige, at de mange søde beskeder, 
fra både forældre og børn, er guld værd. Det spreder glæde og giver energi – så tusind tak for det. 


