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Kære alle 
 
Velkommen tilbage 
Så blev skoleåret 2020-21 sat i gang – også for eleverne. Forberedelsen af det nye 
skoleår har heldigvis ikke budt på afskedigelser, tværtimod har mange af jer fået nye 
kollegaer – nogle helt nyuddannede, andre mere erfarne. Fælles for dem er dog, at de er 
nye hos jer, og jeg er helt sikker på, at I tager rigtig godt imod jeres nye kollegaer, så de 
føler sig velkomne og får mange gode arbejdsår hos os. 
 
Covid-19 
Det har været et mærkværdigt forår, hvor vi på grund af Corona-pandemien først lukkede 
helt ned. Siden er eleverne vendt tilbage i etaper – med et lavere timetal. Når vi går i gang 
med det nye skoleår, skal vi til at følge almindelige timetal og undervisningsmål, men vi er 
ikke helt tilbage til normalen. Vi skal stadig passe på hinanden, holde en høj hygiejne og 
holde klasserne/årgangene adskilt. Der har i optakten i sidste uge været lidt usikkerhed 
om, hvordan det skulle udmøntes. Skolerne fik dog i løbet af ugen meldt ud, hvordan det 
skulle foregå på de forskellige skoler. Det er nemlig ikke helt ens, hvilket det heller ikke har 
været i foråret, da skolerne har forskellige muligheder i kraft af bla. antal af klasser, 
klassestørrelser og fysiske rammer.  
 
Foråret har budt på nye erfaringer med, hvordan vi underviser. I forbindelse med 
hjemmeundervisningen har det begrænset relationsarbejdet og direkte hjælp til opgaver, 
selv om enkelte af de større elever har profiteret af at kunne fordybe sig derhjemme. Da 
eleverne vendte tilbage igen til en forkortet skoledag, har vi fået mange meldinger om, at 
der har været markant færre konflikter, eleverne har trivedes bedre, og de har haft 
nemmere ved at koncentrere sig om skoleopgaver. Vi skal selvfølgelig lære af de 
erfaringer, vi har gjort os i Corona-tiden, og det arbejde ved jeg, at I allerede er i gang med 
på skolerne. Evalueringerne skal selvfølgelig samles op – både på Bornholm og nationalt 
– og det arbejde følger vi rigtig meget med i. 
 
Periodeforhandlingen 
Parterne nåede ikke at blive enige om en aftale før sommerferien, og valgte at give 
hinanden en tænkepause. Forhandlingerne gik i gang i sidste uge, så vi regner med, at der 
i nærmeste fremtid kommer en afklaring. I den forbindelse vil I selvfølgelig få meget mere 
at vide. 
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