
Kære alle! 

Selvom der gradvist åbnes mere og mere op for social aktivitet, er vi alligevel forsigtige og mødes her på 

Teams. Mange af jer har sikkert stor erfaring efterhånden med netop virtuelle møder – i hvert fald har 

vores børn fået det, det seneste år. Nu er alle heldigvis tilbage i skole – og med lidt held starter vi efter 

sommerferien på helt almindelig vis med helt almindelig klasseundervisning.  

Corona har på alle måder præget det seneste år – også på vores skole. Hvad personalet ikke har skulle 

omstille sig til! Der har været skiftende retningslinjer, varierende krav om afstand og hygiejne, omlagt 

undervisning, aflysninger af lejrskoler, emneuger og eksamener, forlængelse af undervisning og meget 

andet, der har gjort arbejdslivet alt andet end forudsigeligt.  

Men, kære alle medarbejdere på Vejle Friskole, I har al mulig grund til at være tilfredse med indsatsen! 

Nogle har knoklet med at få det praktiske til at gå i hak med rengøring, testning og afspritning. Andre har 

taget udfordringen op med at skulle skifte jævnligt fra undervisning online til almindelig undervisning IRL – 

In Real Life, - selvom det indimellem ovenikøbet har været med virkelig kort varsel!  

Der har også været et stort arbejde i at orientere sig og holde sig selv - og os andre – opdaterede med de 

nyeste anvisninger og retningslinjer. Alle har taget udfordringen op og fået det hele til at spille på trods! Vi 

sætter utrolig stor pris på jeres indsats og er glade for, at der stadig er smil og god stemning her på skolen! 

Tusind tak for indsatsen og viljen til at få det hele til at virke! Med det når man langt! 

Normalt ville vi nu gå en periode i møde, der var fyldt med festligheder og hyggelige arrangementer. Der 

ville lige have været lejrskole og vi ville også se frem til den snarlige translokation og afsked med den 

ældste klasse og sidst på skoleåret sommerfesten, som ville fylde den nyanlagte Klimapark. Men sådan 

bliver det ikke i år – det blev det heller ikke sidste år. Men næste år! Der skal vi give den hele armen til alle 

sociale begivenheder! Vi skal op i gear igen og vi skal lære at mødes på ny. Vi kommer nok ikke uden om, at 

noget af coronaadfærden har sat sig fast, men vi skal i gang med at mødes igen og det kan kun gå for 

langsomt!  Vi skal hjælpe hinanden med at huske på vigtigheden af at mødes – både i de små og de større 

fællesskaber på skolen. Både de enkelte klassers arrangementer, de lidt større som julefest, julekoncert og 

de største for hele skolens elever og deres familier – sommerfesten og høstfesten skal vi alle hjælpe med at 

bakke op om, så vi kommer i vane med at være sammen igen. Det er afgørende for fællesskabet! 

Bestyrelsen har også været aktiv det seneste år, trods corona. Vi har hele det forgangne år mødtes digitalt, 

og det har fungeret overraskende godt. Det er dog ingen hemmelighed, at fællesskaber trives bedst, når 

man mødes fysisk.  

Selvfølgelig har corona og trivsel blandt både voksne og børn på skolen fyldt i vores bevidsthed, og vi har i 

bestyrelsen været meget optagede af, hvordan det stod til i en tid, hvor ingen af os færdedes dagligt på 

skolen og derfor ikke rigtigt havde fingeren på pulsen.  

Vi har desuden taget en opgave på os om at udvikle forældremøderne. Vi vil så gerne have, at alle får noget 

ud af de møder, vi alle sammen kommer til, så måske kommer I til at møde lidt nyt, næste gang I kommer til 

forældremøde. Vi er midt i processen endnu, så præcist hvordan det bliver er lidt for tidligt at sige noget 

om, men der er sat noget i gang. 

Her på falderebet vil jeg benytte lejligheden til at sige tak for i år og tak for nu. Vores yngste af 3 børn, der 

alle har gået her på skolen, er på nippet til at afslutte 9. klasse, så det betyder et farvel til skolen fra mig. Vi 

har haft børn på skolen i de sidste 12 år, og har igennem den tid lært de fleste af personalet at kende, og 

det bliver også nyt for os ikke længere at have skolen i vores hverdagsliv.  



Jeg vil gerne sige tak til dig Birthe! Tak for det store arbejde du gør for skolen og tak for et godt samarbejde 

gennem årene. Jeg håber meget for skolen, at du vil fortsætte det gode arbejde mange år endnu! 

Med det er der kun tilbage at ønske jer alle en dejlig sommer – og HUSK at alt bliver godt igen! 

Tak fordi I kom – også selvom der ingen boller er, når mødet er virtuelt! 

 


