
Forældrebrev den 2.marts 2022

Kære forældre.

Forårsblomsterne myldrer frem i haver og natur, og vi nyder de

længere dage. Vi har afholdt den mest fantastiske fastelavn, som

også var det første coronafrie arrangement i længere tid. Vi har

flere arrangementer på vej.

Oplæg om digitalisering den 28. marts

Sæt kryds i kalenderen mandag den 28. marts kl. 18.30, hvor

Forældreforeningen har arrangeret forældrecafé om digitale børn

og børnenes online kultur v / Center for digital pædagogik.

Hovedemner er : Hvordan er man en god forælder til digitale

børn? Hvad skal vi egentlig tage hensyn til, og hvad giver sig selv?

Læs mere her:

https://cfdp.dk/foredrag/foraeldre/digitale-boern-og-deres-foraeldre/. Tilmeldingslink kommer i en

separat mail.

Lørdagsskole den 2.april (9.00-15.00)

Vi har ændret dagen fra en påskefest til en arbejdslørdag. Det er fordi, at vi har manglet en dato til

en arbejdslørdag, og nu har vi fundet en løsning- uden at finde en ny ledig lørdag.

Den 2.april skal derfor bruges til forskønnelse af skolens fællesarealer og skolegården. Det plejer at

være en hyggelig dag med fokus på forældrefællesskab og  hvor skolen forskønnes  ved samme

lejlighed med lidt forårsrengøring og havearbejde. Deltagelse i arbejdslørdagen er obligatorisk. Der

kommer en separat indkaldelse.

Lørdagsskole (9-12) & Årsmøde (12-14) den 30.april

Lørdag den 30.april afholdes inden årsmødet. Lørdagsskolen er erstatningen for den tidligere

Kyndelmissefest.  Eleverne er i skolen fra 9-12.00, og der også holdes et forældreoplæg i salen.

Årsmødet afholdes kl 12.00 og arrangeres af bestyrelsen. Bestyrelsen søger nye

bestyrelsesmedlemmer og alle er meget velkomne til at deltage i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen

sender en separat indkaldelse.

Test af Corona.

Status er, Copenhagen Medical kommer ikke mere, men vi har stadig mange testkit tilbage. Så der

kan stadig hentes testkit på kontoret.

Samtaler om verdenssituation

Det kan være svært for voksne at vurdere, hvordan og hvornår man skal tale med børn om den

alvorlige krisesituationen i Ukraine. Børn hører forskellige informationer og især fra sociale medier,

som sender store mængder af informationer, som når frem til børn helt ufiltreret.  Vi opfordrer til, at

man lytter til sit barns bekymringer, samt taler med sit barn om deres bekymringer og tilpasser
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samtalerne til barnets udviklingstrin og modenhed. Vi henviser f.eks til rådgivning v/ Red barnet.

https://redbarnet.dk/nyheder/saadan-taler-du-med-boern-om-konflikten-i-ukraine/

Vi på skolen har fokus på børnenes trivsel, taler med børnene løbende, men har først og fremmest

fokus på at skabe et trygt læringsrum, hvor eleverne kan koncentrere sig om læring i timerne, og

deltage i bekymringsfri lege i frikvarter og sfo'en.

Der er mange måder at hjælpe på

I skrivende stund er det største behov indsamling af donationer i samarbejde med de internationale

organisationer, der kan hjælpe - herunder Røde Kors. https://www.rodekors.dk/

Vi har også modtaget fællesbrev  fra Sammenslutningen af Steinerskoler i Danmark at man kan

deltage  i donationer via “Europian Council for Steiner Waldorf Education (ECSWE)”. På ECSWE's

hjemmeside findes et link, hvor det er muligt at sende donationer til Freunde der Erziehungskunst for

at støtte familier i Ukraine: klik  her.

Vi opfordrer også til at deltage i lokale indsamlinger - for børn og unge kan det være værdifuldt og

meningsgivende at opleve, at de kan gøre noget for dem, der har det svært lige nu. Fortæl os gerne,

hvis I iværksætter lokale indsamlinger,så deler vi det på intra.

Venlig hilsen

Anne-Mette Winther
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