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Kalendere for alle og enhver
Kalenderen siger forår, men går man en tur udenfor, kommer man i tvivl. Det blæser koldt fra nord,
og så hjælper det ikke med sol højt på himlen. Om natten råder nattefrosten i to meters højde over jorden –
vi venter lidt med at så i altankasserne.
Ikke desto mindre tikker skolekalenderen ubønhørligt videre og nu nærmer ’sandhedens time’ sig for
(de fire elever i) 9. klasse. ’Sandhedens time’ lyder noget teatralsk, så lad os sige det på jordnært dansk:
årsprøverne lurer lige om hjørnet. Det har for alle – elever som lærere – været et skoleår skamferet af coronapandemien og de deraf afledte skiftende åbnings- og lukningstiltag. Fjernundervisningen har været (og
er stadig) et socialpsykologisk laboratorium i fuld skala, som i større eller mindre omfang har efterladt spor
af afsavn, depression og hudsult i det ganske land. Pædagogisk har den heller ikke været optimal. Nogle fag
kan dårligt gennemføres virtuelt (idræt, madlavning, musik), og i andre fag har det ikke været særligt nemmere.
Det vingeskudte skoleår har givet politikerne noget at tænke over, og de har indset, at programmet
for 9, klasses afgangsprøver måtte slankes lidt. Niende har skriftlige prøver i dansk og matematik 3. – 5. maj.
Den 2. juni mundtlig engelsk osv. Vi lagde lidt ’blidt’ ud i denne uge (17) med en projektopgave, som både 7.,
8. og 9. deltog i. Det overordnede tema er ’kriser’, og alle, på nær én, valgte – surprise – et eller andet med
corona.
Ordet ’kalender’ fører også tankerne hen på noget andet: genåbningskalender, vaccinationskalender.
Begge er kendetegnet ved deres store elasticitet: de bliver skiftevis længere og kortere. Førstnævnte er betinget af a) politiske forhandlinger (ordet ’tovtrækkeri’ skal i denne sammenhæng måske erstattes med ’elastikspring’?), b) de efterhånden velkendte pejlemærker som smittetryk, indlagte (nu også vaccinerede). Den
anden af tilstrømningen af vacciner af forskellige mærker, hvorvidt de er sat på pause og hvor længe, og
selvfølgelig selv vaccinationstempoet. (BTW: lærerne på skolen testes i øvrigt to gange om ugen…)
Genåbningen sker i forskellige faser, og det første skarpe hjørne (21. april) er allerede rundet. Det
har læseren muligvis fejret med et café- eller restaurantbesøg (efter mørkets frembrud hvis man overholder
fastemåneden). Næste kryds i kalenderen er sat den 6. maj. Da lempes forsamlingsloftet lidt. Hvad datoen
kommer til at betyde for skolen er uvist. Et flertal af Folketingets partier lobbyer hårdt for, at alle skolebørn
kommer tilbage til deres klasselokaler igen (0 fjernundervisning med andre ord).
Vi holder øje med de kommende dages elastikspring…
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Next stop Mars
I de mindste klasser har vi bevæget os væk fra corona, vaccinationer, håndsprit – ja, selve jorden.
Solsystemet kender eleverne nu som deres egen bukselomme eller penalhus (?), og navnene på planeterne
kan de i søvne. Nogle elever kan dem endda i rigtig rækkefølge, regnet fra solen af.
Vi har set en del (korte) dokumentarer om solsystemet og traileren fra The Martian, men den der tog
kegler, var en video om bosættelsen på Mars. Den hedder The First 10,000 Days on Mars og er rigtig spændende. (Interesserede læsere kan se den her: https://www.youtube.com/watch?v=G3hPH_bc0Ww)
Mange elever var ellevilde for at bosætte sig på den røde planet. Indtil det gik op for dem (med lidt
nudgung fra læreren), at de aldrig mere ville få deres bedsteforældre at se, gå en tur på stranden eller med
hunden… Så heller nøjes med en tegning foreløbig. Her er Musaas bud (bemærk mundbindet)
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3.-4.kl. har hver tirsdag en social dag, hvor der laves teambuilding og lege og skabt gode og sunde
relationer på kryds og tværs. Det er en sjov dag, hvor vi udfordrer os selv på forskellig vis mht. at
samarbejde. Man må kun sige gode ting eller bakke op om hinanden.
Denne gang lavede vi hjemmelavede puslespil som vi i grupper i fællesskab skulle samle. Der var to
regler, der skulle overholdes. 1, man skulle samarbejde om at få det lagt. 2, man måtte ikke kommunikere verbalt. Så hjælpen til hinanden skulle gives gennem fagter og tegn. Det hold, der havde
lagt flest brikker på de 5 minutter, havde vundet. Klassen var vildt gode til det.
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3.-4.kl. anden opgave på
deres dag med sociale
aktiviteter, skulle de individuelt kaste en tepose med munden og
ramme nogle tegnede
cirkler med forskellige
positive ytringer.
Man skulle bakke hinanden op med hver gruppes kampråb, som de
selv havde lavet.
Klassen syntes det
var sjovt og var gode
til at heppe på hinanden.

Nyt fra bestyrelsen
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Den 20. april blev der afholdt generalforsamling i bestyrelsen. Den er
således konstitueret:
Skolens ledelse:
Skoleleder: Jakob Callesen
Souschef og lærerrådsformand: Karina Bjørn

Skolens bestyrelse:
Formand: Karsten Lorenzen
Næstformand: Sameer Kohli
Kitt Worsøe Jørgensen
Anette Orkild
Robert Fisher
Jan Christiansen
Nina Klokkervoll

Hvis I har nogle spørgsmål eller andet, som bestyrelsen skal have kendskab til, kan I skrive direkte til den på:
Bestyrelse@svanevejprivatskole.dk
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