Kære Skolebestyrelse,

Det er en helt usædvanlig tid den vi befinder os i. Og jeg vil starte med at sige at jeg håber I alle
har det godt.
På grund af den lidt svære tid har jeg åbnet op for at I herunder kan kommentere og komme med
bidrag i forlængelse af denne besked. Eleverne er ikke taget med på tråden. De kan tages med
på råd hvis det skønnes.
Min oplevelse er at en skolebestyrelsen har det principielle ansvar på den lokale skole. På det mere
principielle område angår det også kommunikationen. Kommunikation er der måske lige nu mere
brug for end nogensinde. Tak til de af Jer der har sendt mig besked enten på Aula eller sms:
20201894 om Jeres forældreperspektiv.
Jeg har idag udsendt vedhæftede skriv i Aula-besked til elever og forældre på 6. – 9. klasse. Og
samtidig også elevbrev til alle elever fra 6. klasse til 9. klasse. Vil det ikke være interessant at vide
hvordan forældre reagere på appel om dialog derhjemme om så vanskeligt et emne?
Måske det ville være en god ide om I forhørte Jer ved alle forældrerådene. Forhørte Jer om der er
noget skolen på ”distancen” kan have godt af at vide? Måske skal en skolebestyrelse også berede
sig på at blive mere digital?
Vil I finde ud af at dele Jer og få ringet rundt til alle forældrerepræsentanter i klasserne? Eller sætte
elektroniske møder op? For er det ikke rigtig at vi godt kan koordinere, ringe rundt og få samlet
nogle data på hvordan den første uge med skolelukning er gået? Hvem vil tage teten med at
fordele Jer?
Er det muligt at vi også skal samle noget data på forældres overordnede tanker om fjernundervisning? Jeg forslår vi forsøger helt overordnet at få udarbejdet spørgeskema og et link som vi
kan sende ud til weekenden. Del det eventuelt når I ringer rundt at vi er igang med at samle data
på noget der også er nyt for os. For måske kan vi også bruge data til noget både de kvalitative
data I kommer til at ligge inde med ved rundringning og de data der vil tilgå ved et spørgeskema –
det vi lær’ her under vejs i denne krise kan vi måske stå på bagefter?
Hvis I ikke allerede har været forbi: Første dag med digital hjemmeundervisning på LinkedIn (på
Twitter) hvor jeg har delt vedhæftede artikel, så kom gerne forbi og giv et like og del gerne artiklen
og ikke mindst linket længere ud i Jeres netværk. Det er vigtig vi også i en lidt svær tid fortæller
omverden at vi er med på et højt fagligt niveau på Sabro-Korsvejskolen.

Bedste hilsen
Carsten

