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Kære elever og forældre og andre med tilknytning til Solhverv Privatskole og
Børnehave.
Endnu et år er snart gået, og hvilket år. Der er aldrig to år, der ligner hinanden, når
man arbejder med børn, men 2020 har nu alligevel slået alle sammenligninger.
Al normal skolegang har været lagt ned siden statsministeren 11. marts 2020
meddelte, at vi alle skulle sætte ind mod Covid 19. Og selv om vi i flere omgange
kom tilbage mod mere normalitet og med alle væres børn i skole, så er der stadig
meget, der ikke er som det plejer at være, og meget vi slet ikke kan lave. Og sådan
fortsætter det jo nok lang tid endnu, indtil de er nogle vacciner på plads til os alle, så
vi kan komme tilbage til en mere normal skole, hvor jeg dog er ret sikker på, at vi
tager nogle coronaerfaringer med os.
Men når det er sagt, så synes jeg, at vi alligevel har fået lavet rigtig meget god skole
under svære vilkår. Og det kan jeg ikke rose personalet nok for.

August 2020
Vi startede skoleåret med en rigtig god pædagogisk dag fredag d. 7.august for alle
ansatte og bestyrelsen. Vi havde besøg af Erik Veje Rasmussen, tidligere
landsholdsspiller og nuværende ligatræner i håndbold, men også foredragsholder
om emnet samarbejde på kryds og tværs. Vi fik 2½ times meget underholdende og
lærende oplæg fra Veje, der kom med input til alle både ledelse, lærere og
bestyrelse. Input der helt sikkert er blevet taget med ud i det daglige arbejde.
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Mandag d. 10.august startede vi så op med 377 elever, det største antal i nyere tid. I
år startede vi med fællessang og velkomst i parken, da vi pga corona restriktionerne
jo ikke kunne være i gymnastiksalen. Vi benyttede lejligheden til at byde vores tre
nye lærere Lene Randrup, Lasse Mikkelsen og Lasse Borgquist velkommen. Og
sidstnævnte spillede for til vores fællessange fra balkonen ud til parken. En rigtig fin
oplevelse i strålende solskin.
August er jo vores sidste sommermåned, og normalt også en måned med en masse
aktiviteter ud af huset, men det blev der jo lagt lidt bånd på. Vores tre nye 7. klasser
kom afsted på en introtur til Viborg, hvor de havde en masse faglige og sociale
oplevelser, så de kom til at lære hinanden og deres 6 hovedlærere godt at kende.

Senere på måneden havde vi 9. klasserne afsted på studietur til Berlin. Det var en
rigtig god tur, men også noget speciel. I Berlin var der kun ca 25 % af de turister, der
plejer at være, og alle steder var der mange restriktioner, men vores elever var
rigtigt gode til at overholde de forskellige regler om mundbind og afstand, og vi
havde en rigtig god tur, der både gav plads til faglige input og mulighed for at opleve
metropolen Berlin. I år boede vi i det tidligere Østberlin, og det betød, at der blev
mange ture med sporvogn og lange ture til fods, men eleverne klarede det flot, og
de fik også set en del af Berlin, som man normalt ikke ser.
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Efteråret 2020
Det var planen, at vi skulle have afholdt idrætsdag fredag d. 4.9, men her spændte
coronaen også ben, så vi valgte at udskyde dagen til den 22. juni næste år, og så
håber vi, at vi kan lave en rigtig god dag for alle vores elever fra 0. - 8. klasse. Det
går ud over vores afgangselever, men det kan vi ikke
rigtig gøre noget ved.
Midt i september kom der så nye restriktioner, der
blandt andet betød, at vi måtte aflyse næsten alle de
arrangementer, vi havde planlagt ud af huset. 3.
klasserne fik endnu engang aflyst deres lejrskole til
Silkeborg, og 10. klasserne fik aflyst deres tur til London,
da vi ikke måtte rejse ind i England.
Vi deltager normalt også i By Night i oktober måned i
Hobro, hvor vi plejer at vise os frem med vores busser
og musikhold, men det blev heller ikke til noget.
Vores Åbent Hus for indskoling og børnehave måtte vi også aflyse, men her oplever
vi heldigvis, at forældrene selv opsøger os og i mindre grupper får set vores skole og
børnehave. Faktisk er der så mange i børnehaven nu, at vi har søgt kommunen om
lov til at tage Planeten i brug igen til børnehave og dermed også få en større
normering. Det forventer vi går i orden, og vi får endeligt svar i starten af januar 21.
Men når vi nu måtte aflyse meget, så er det jo godt, at vi kunne bruge det meste af
tiden i september og oktober på det, vi trods alt er sat i verden til, almindelig
undervisning.
Dog havde vi igen i år i uge 41 VÆRDIUGE. Her arbejdede alle elever og lærere med
vores 6 værdiord mandag til torsdag, og så sluttede vi som traditionen byder med
skolernes motionsdag, hvor de store elever cyklede og løb på ruten omkring
Vebbestrup og Sdr. True, mens de mindste årgange havde motionstur omkring Store
Økssø. Det var en rigtig god dag, og vejret var med os, så eleverne fik en god
oplevelse at gå på efterårsferie på.
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Da vi kom tilbage fra efterårsferie, var der kommet flere restriktioner omkring Covid
19. Det betød blandt andet, at vores 10. klasse ikke kom i brobygning på
ungdomsuddannelserne, og desværre også at enkelte af vores elever i 9. klasse ikke
kunne komme i praktik. I samme ombæring kunne vi se, at det ikke ville blive muligt
at afholde alle vores normale arrangementer i julemåneden så som julefest for 0. 5. klasse, bedsteforældredag og juleklip, musikalsk optræden i kirken med kor og
band, og også de store elevers julefrokost måtte aflyses.
Alligevel har vi gennemført en god julemåned med masser af julehygge, men
selvfølgelig på coronasikker basis. Vi savner
selvfølgelig vores morgensamlinger i
gymnastiksalen, men de skal nok komme tilbage.
Vores 2.a var fredag d. 11.12 på Klejtrup
Friplejehjem, hvor de gav en fin udendørs
julekoncert til plejehjemmets julefrokost. Det var
en stor oplevelse for både børn og voksne og også
lidt specielt at stå udenfor og synge og spille ind
gennem vinduerne til beboerne. Og vores elever
spredte stor glæde i øjnene hos de ældre.

Vi måtte desværre aflyse vores musical i foråret, men i dag onsdag d. 16.december
så hele skolen musicalen. Vi har fået den optaget, og i de 3. lektion så alle klasser
den via en streaming, hvorefter vi samlet også hyldede elever og lærere for det
flotte arbejde. Det gjorde vi ude i parken, og jeg benyttede også lige lejligheden til at
ønske eleverne god jul og godt nytår. For det var sidste gang i år, at vi var samlet
hele skolen, da vi jo slutter året med at være nødskole for 5. -10. klasse.
På fredag slutter vi af med juleafslutning for 0. - 4. klasse. Vi kan ikke komme i kirke,
men sognepræst Katrine Krogh har i ugens løb haft besøg af de mindste klasser i
kirken til en julehistorie, og hun skulle også have besøgt vores 7. klasser for at læse
en julehistorie. Alle elever får i løbet af dagen lidt æbleskiver og en sodavand til at
gå på juleferie på. Selvfølgelig serveret coronasikkert.
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Normalt slutter december også med en hyggelig julekomsammen for personalet,
men I år bliver det et kort stående arrangement i salen, hvor vi blandt andet siger
farvel til Lene Randrup, der har valgt nye udfordringer.
Som I alle har kunnet se, så har vores pedeller været godt i gang med skovle og
værktøj. Bestyrelsen har besluttet, at vi skal bygge et nyt science-hus og en ny
kultursal, og pedellerne har derfor været i gang med en masse forberedende
arbejde. Planerne har ændret sig lidt undervejs, og i skrivende stund venter vi på de
endelige godkendelser, så vi kan komme i gang med arbejdet. Vi håber at kunne stå
færdig med science-huset ved det nye skoleårs start, og kort tid derefter også med
en ny kultursal, men det hører I mere om.
Jeg vil slutte med at sige jer alle tak for det fine samarbejde, vi har haft omkring
Corona. I forældre har været rigtig gode til at takle situationen og jeg synes, at det er
fantastisk, at vi kun har haft et kendt tilfælde af Corona på skolen, et tilfælde der
medførte, at vi måtte sende en 7. klasse og deres lærere hjem.
I ønskes alle en rigtig god jul og et godt nytår og nyd nu ferien.

Peter Hansen
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