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Lige med ét blev det en meget anderledes afslutning på året end forventet. Sidste år sluttede vi i Vor 
Frue kirke med sang, juleevangeliet, fredfyldt klaverspil og skolens dygtige kor. Onsdag måtte vi 
sende B-afdelingen hjem med et ønske om en god jul. To dage tidligere end forventet og uden 
juleafslutning. Fredag sender vi A- klasserne på juleferie. Afslutningen er blot én af de ting, der vil 
fylde i erindringerne, når vi senere tænker tilbage på et år, som på alle planer blev præget af 
pandemien. 
Der er bestemt også meget godt at tænke tilbage på og vi kan så småt begynde at se lys for enden af 
tunnelen. Det er dejligt. 
Det er langt hen ad vejen lykkedes at bevare optimismen og virkelysten på skolen. Vi har på trods af 
diverse forholdsregler haft fokus på det basale, hvilket har givet rigtig meget god undervisning rundt i 
klasserne. Heldigvis oplever vi også god opbakning fra jer forældre når vi har måttet skærpe 
restriktionerne eller endog sendt klasser hjem til test for Covid19. I sidste ende handler det jo om at 
beskytte elever, personale og familier. 
 
Aktivitetsniveauet har faktisk været ganske højt. De store arrangementer som skolefesten, fælles 
skemafrie uger, lejrture, juleafslutning og undervisningstilbud, hvor eleverne skulle være sammen på 
tværs af årgangene har vi måttet aflyse. Vi  har dog haft plads til coronasikrede ture ud af huset,  
såsom teaterture, biografture, besøg i LEGO-house, besøg på Naturskolen, på Trapholt og Naturama. 
På skolen er der blevet plads til terminsprøver, iværksætterprojekt, juleklip, forfatterbesøg og 
samarbejder med ungdomsuddannelser, ligesom vi har holdt Lucia i en coronavenlig udgave med få 
tilskuere og streaming. 
 
Sidste år afsluttede vi et større internationalt samarbejde under Erasmus+. I dette efterår har vi i 
stedet taget hul på et nyt, der involverer elever på 6. årgang. Denne gang omfatter det samarbejder 
med skoler fra Polen, Portugal, Tjekkiet og Tyrkiet. I første omgang er udvekslingen af naturlige 
årsager begrænset til det digitale, men vi håber på sigt igen at kunne deltage i egentlig  
udveksling. 
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Vi har desværre måttet aflyse efterårets informationsmøder, hvor vi fortæller interesserede forældre 
om skolen med henblik på indskrivning af elever til 0. og 10. årgang. Heldigvis har vi allerede fulde 
klasser på 0. årgang i både 2021/2022 og 2022/2023. Det samme gælder 10. klasse med skolestart 
august 2021. Det er stadig muligt at komme på venteliste. 
 
Den nye bygning er taget i brug og er hurtigt blevet hjemsted for 9. og 10. klasserne, for skolens 
idrætsundervisning og for SFOs bevægelsesaktiviteter. Det er i allerhøjeste grad blevet et sted fuld af 
aktiviteter, undervisning og livsglæde. Vi mangler endnu at kunne anvende hallen som samlingssted 
for skolens store arrangementer, men det kommer. Vi er meget stolte over at kunne tilbyde vores 
elever moderne og venlige faciliteter. 

  
Afslutningsvis vil jeg benytte lejligheden til at sige jer tusind tak for opbakning i det daglige. 

I ønskes alle en glædelig og coronafri jul. 
 
Venlig hilsen 
Michael Graugaard 
Skoleleder 


