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Midt i en corona-tid 
Kalenderen viste, at det var den første forårsmåned vi 

stort set lige var trådt ind. Mentalt var man indstillet 

på lysere tider – at kaste vinterens åg af sig og lukke 

op. 

Men så blev hverdagens normalitet grebet af forander-

lighedens pludselige greb. Det havde mureret i kroge-

ne i mediernes strøm: corona og pandemi - men det 

var stadigvæk langt, eller i al fald uden for landets 

grænser.  

Statsministeren toner frem på skærmen i mørkt an-

træk, der snarere referer til vinterens trækken sig tilba-

ge end forårets lysfulde springen ud. 

Danmark blev lukket ned og hverdagens normalitet og 

rutiner blev med ét ændret: vi stod nu på ubetrådt 

land. 

Nedlukningen af Danmark ændrede også alt her på 

Freja Skolen: undervisning og nærvær blev med et ud-

skift med digital hjemmeundervisning og afstand. 

Foranderligheden fordrer omstillingsparathed, og det 

må siges, at alle har udvist det. Lærere, elever og foræl-

dre har alle omfavnet mulighederne i begrænsninger-

nes skygge, og prøvet at få det bedste ud af situatio-

nen. 

Intet varer evigt heller ikke en nedlukning af et sam-

fund – undtagelsestilstanden er heldigvis ikke en per-

manent tilstand. 

Efter påsken blev det  heldigvis muligt, at få de små 

klasser (børnehaveklasse-5./6. klasse) tilbage i de fysi-

ske rammer her på Freja Skolen. Men intet var som 

før; det var en tilbagevenden med restriktioner og for-

behold – en anden hverdag og et andet skoleliv end 

tidligere. 

Men også det har alle de involverede klaret med op-

rejst pande og gå-på-mod; dette er jo samfundssind i 

de små fællesskaber. Alle har gjort deres til at få det til 

at fungere og skabe sig en tålelig hverdag, der stadig-

væk er ny og anderledes, men på flere leder og kanter 

begynder at ligne noget man kender fra før coronaens 

tid. 

En måneds tid senere kunne de største elever (7.-9. 

klasse) vende tilbage til skolen og et socialt liv og sam-

vær – dog stadigvæk med restriktioner: andre under-

visningsformer og andre ændringer, der alle aftegner 

situationens afgørende indvirkning på vores tidligere, 

så normale hverdag. 

Alt i alt må det siges, at undtagelsen gradvist løsner 

sig, og at hverdagens vanelige rutiner mere og mere 

indfinder sig, under restriktionernes umærkelige sni-

gen sig ind i en bevidsthed, som bliver mere rutinefast. 

Nu står sidste skoledag tættere på i horisonten og be-

gyndelsen på sommerferien. En ferie, der ikke bliver 

sommer i Europa (i al fald ikke hele Europa), men du 

danske sommer vi elsker dig – så må vi bare håbe, at 

den ikke svigter os! 

- Robert 
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Fra fjernundervisning til  

hjemmeskole i  1. klasse                                              
”Danmark lukker ned”  

D. 11.marts 2020 om aftenen meddelte vores statsmi-

nister Mette Frederiksen at ”Danmark lukker ned”. En 

historisk udmelding!             

Få dage efter var fjernundervisning til hjemmeskole i 

1.kl. i gang med opgaver i primært dansk, regning, ma-

ling, engelsk, sang og tysk. 

Der er blevet arbejdet ihærdigt, kreativt og grundigt i 

hjemmene efter et ugeskema med dagligt afsluttede 

opgaver, som er blevet fotograferede og mailet til 

klasselærer, der efterfølgende om aftenen har sat de 

indsendte opgaver sammen til ”Dagens Collage”.  

I arbejdet med fjernundervisning har der været lagt 

megen vægt på, at følge Rudolf Steiners pædagogik, i 

det omfang det har været muligt. 

Forældrene til de kære børn i 1.kl. er gået ind i opga-

ven med at føre hjemmeskole med en helt fantastisk 

støtte til børnene.                      

En kæmpe TAK til jer! 

Jeg véd I alle har haft nok at se til. 

Nu kører vi skoledagen videre med nødundervisning. 

Der sprittes meget af, men børnene er glade for at væ-

re sammen som klasse igen, og for at have en skole-

hverdag i hinandens selskab!                                     

Noget meget positivt i denne nye periode er, at vi har 

fået en ny pige i klassen, Lotus - hjerteligt velkommen 

i vores super klasse!  

- klasselærer Bettina Balslev Bruun 
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SFO’en 
Efter at være lukket ned er vi nu heldigvis tilbage i en 
anden form.  

Vi lagde ud med at lukke kl.16 og at børnene er delt op 
i hver deres klasse i hver deres område udenfor præcis 
som i skoletiden, det har medført en tryghed og rutine 
de kender.  

Vores mad er blevet mere simpelt så det er noget der 
kan være i hånden og hertil er skiftevis frugt eller grøn-
sag.  

Vi er nu gået tilbage til normal lukketid dvs.17 og snart 
banker sommerferien på, så derfor siger vi tak til jer og 
jeres fantastiske børn for at vi sammen kom igennem 
en tid med mange forandringer og udfordringer...Tak 
for det.  

Næste år vil vi fortsætte med nogle af de tiltag som vi 
har lavet...vi vil være meget mere udenfor og der vil 
stadig være en form for opdeling. Men alle disse spæn-
dende nye ideer vil komme på banen i det nye skoleår.  

Vi ønsker jer allesammen en dejlig sommer med plads 
til ro og fordybelse  

- Lise 
 

Børnehaveklassen 
Så gik endnu et år og som alle andre år meget forskel-
ligt fra de andre.  

Corona kom og fejede vores rytme og hverdag væk og 
vi måtte finde nye veje at kommunikere på, heldigvis 
er det jo nogle fantastiske børn i har så jeg fornemme-
de at de hurtigt fik styr på det at være hjemme og for-
ståelsen for at det blir godt igen.  

De lavede fine tegninger til mig hver dag som nogle 
havde med da vi åbnede op igen.  

Der blev lavet afstand i klassen og vi er meget mere 
udenfor ,alle klasser har hvert et område og det blev 
hurtigt til en rutine også det  med at spritte/vaske 
hænder.  

De 2 førskole drenge er faldet til i klassen og det fun-
gerer godt især da det har givet  nye lege relationer.  

Vi kommer jo desværre ikke til at slutte af med som-
merfest sammen med børnehaven men afslutning hol-
der vi da . 

Tak for lån af jeres dejlige børn og heldigvis kan jeg 
følge dem her på skolen.  

Ønsker jer alle en god sommer! 

- Lise  

Deadline for indlæg: fredag d. 4. september 2020, kl. 10 

Sendes til: adm@freja-skolen.dk 

Vigtige datoer: 
 Fredag 5. juni: Grundlovsdag 

 Fredag 26. juni: sidste skoledag inden sommerferien  

 Mandag d. 3. august: Første skoledag, bh.klasse 

 Onsdag d. 12. august: Første skoledag 

 Torsdag d. 13. august: Første skoledag, 1. klasse 

 

Der er en feriekalender 20/21 tilgængelig - 

Se i øvrigt skolens kalender: 

https://freja-skolen.dk/calender/ 

mailto:adm@freja-skolen.dk
https://freja-skolen.dk/calender/

