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NYHEDSBREV MARTS 2020 
 

SITUATIONEN OMKRING COVID-19 
 
Kære alle 
 
Vi er i en helt ekstraordinær situation, der stiller store krav til skolens elever, deres forældre og alle skolens 
medarbejdere. 
 
Skolen er lukket med alt det afsavn det fører med sig ift. ikke at have sine kammerater og voksne på skolen 
omkring sig. 
 
Vi er alle forpligtet på fjernundervisning under meget svære forhold, da der ofte skal passes børn eller ar-
bejde ved siden af. 
 
Vi har forældre til elever på skolen, der pludselig har to hjemmekontorer med fart på og samtidig flere børn, 
der skal holdes beskæftiget med digitale læremidler, der ikke virker ordentligt. Vi har medarbejdere og ledere 
på skolen, der har små børn, og som derfor er i samme situation. 
 
I skrivende stund er der udsigt til, at vi starter op igen efter påskeferien 14. april. Men der er alle mulige spe-
kulationer om, hvordan og hvornår samfundet åbner op igen. 
 
Der skal her fra lyde en kæmpe tak til alle. Vi har som samfund vist verden, hvordan danskere kan omstille 
sig hurtigt og effektivt. Vi har her på skolen vist, at vi på få timer kan erstatte rutinerne omkring skoledagen 
med et samarbejde mellem skole og hjem, der foregår over telefonen og forskellige virtuelle platforme. Det 
kræver noget af alle, og der er alle steder en oplevelse af, at alle tager ansvar for, at fællesskabet fungerer 
under disse vanskelige forhold. 
 
Skolebestyrelsen mødes på torsdag for at holde et ekstraordinært og virtuelt møde. Vi skal drøfte det princi-
pielle i den situation, vi befinder os i. Det er vigtigt for os, at vi fortsat har dialogen og samarbejdet som før-
steprioritet. Hele vores virke er baseret på samarbejde. 
 
Hvis I har betragtninger omkring situationen, kan I sende disse direkte til et medlem af skolebestyrelsen eller 
via jeres egne forældreråd. Hensigten er, at vi hjælper hinanden ved at dele vores perspektiver på situatio-
nen. Det kan være, at I har oplevet virkelig gode eksempler på virtuelle skoleaktiviteter, som I gerne vil frem-
hæve. Det kan også være, at I har oplevet frustrationer omkring skolens kommunikation, som I gerne vil give 
os nogle tips for, at skolen kan blive bedre til at kommunikere i fremtiden. 
 
Vær opmærksomme på at der i de kommende dage er undervisere, der holder ferie. Dette sker i overens-
stemmelse med den aftale, der lavet mellem arbejdsmarkedets parter. Hensigten med dette er, at samfundet 
kan køre på fuld kraft, når dette engang er ovre. I denne forbindelse tager skolens medarbejdere et ansvar 
og afholder evt. frihed i denne tid, hvor skolen er lukket. 
 
På skolebestyrelsens vegne 
Kenneth Pedersen, formand 
 
På skoleledelsens vegne 
Simon Hempel-Jørgensen, skoleleder 

https://korupskole.aula.dk/skolebestyrelsen/medlemmer-af-skolebestyrelsen

