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Kære alle  

Smittetryk, senfølger, superspredere, selv-

isolation, smittekæde, samfundssind og 

social afstand. Mundbind, mortalitetsrate, 

mutationer, mute-knap, minkskandale og 

Mor-Mette. Nødpasning, nødundervisning, 

nedlukning og næsepodning. Værnemid-

ler, vaccinationsprogram, viruspartikler og 

videomøde. Pandemi og PCR-test. 

Asymptomatisk og afspritning. Hjælpepak-

ker og hjemmeskole. Karantæne og kon-

takttal. Forsamlingsforbud og flokimmuni-

tet. Læringstab og lyntest. Coronakilo og 

coronakuller… 

Kan I også mærke det? Hvordan den 

mentale udmattelse prompte melder sig? 

Vi har lært mange nye ord det sidste års 

tid. Ord, som de fleste af os nok ikke havde 

forestillet sig, skulle blive en del af vores 

helt almindelige ordforråd i hverdagen.  

Coronakrisen hænger os alle langt ud af 

halsen efterhånden. Den griber ind i vores 

liv og trækker alvorlige spor med sig. Øko-

nomiske spor. Psykiske spor. Fysiske spor. Vi 

rammes alle på forskellig vis, nogle mere 

alvorligt end andre, men ingen synes helt 

at gå fri. Her på Landsgrav mærker vi 

også, at elever og medarbejderes trivsel 

og arbejdsglæde er påvirket af den lang-

varige krise.  

 

Heldigvis er der også masser af lyspunkter, 

som vi kan holde fokus på, mens vi venter 

på, at vacciner og varmere vejr hjælper 

os tilbage til det liv, vi savner! Den fantasti-

ske snevinter, ekstra tid hygge i familiens 



 

 

 

 

skød, lange gåture i naturen, socialt sam-

vær over skærmen, måske nogle nye hob-

byer – og så det, at de yngste elever nu er 

tilbage på skolen!  

 

Ingen tvivl om, at det har været fantastisk 

at få liv på Landsgrav igen. Måske der 

også er nogle af jer forældre, som sætter 

pris på, at arbejdsroen indfandt sig der-

hjemme ;-) Vi ved, at I har trukket et stort 

læs og hjulpet jeres børn gennem alle 

mulige og umulige fjernundervisningsud-

fordringer. Tusinde tak for jeres hjælp! 

De fleste børn i 0.-4. klasse oplever, at det 

er godt at få klassefællesskab og undervis-

ning tilbage i vante rammer – selv de børn 

som har haft det fint under nedlukningen 

og måske endda har nydt at være 

hjemme. Men hvor længe skal det mon 

vare, før vi ser de ældste elever på skolen 

igen? Vi tør næsten ikke spå om det - og 

denne usikkerhed om fremtiden er svær at 

håndtere.  

Enhver, der kan huske sin egen ungdom 

og havde en god tid med alle de ups and 

downs teenageårene nu en gang byder 

på, vil få ondt i maven over den situation, 

vores unge sidder i. Tålmodigt venter de 

på at få blot en smule normalitet tilbage i 

deres hverdag. De fortjener virkelig al den 

anerkendelse, som de kan få fra resten af 

samfundet.  

Vi oplever heldigvis, at de fleste af vores 

elever klarer fjernundervisningen og situa-

tionen flot, men der er også dage, hvor 

eleverne virker modløse. Klasselærerne er 

meget opmærksomme på, hvordan deres 

elever derhjemme har det. Kæmpe stor 

tak til jer for jeres indsats og omsorg. Det er 

bestemt ikke en let opgave at skulle be-

vare de gode relationer og blikket for ele-

vernes trivsel, når man sidder på hver sin 

side af en skærm uge efter uge.  

 

Til sidst vil jeg blot sige tak for nu til vores 

to lærerpraktikanter Ida og Julie, som har 

været med i engelsk, dansk, matematik 

og billedkunst i 5. klasse. Det har været en 

fornøjelse for elever og lærere, og jeg 

ved, at I har fået nogle søde og velfor-

tjente ord med jer på vejen fra 5. klasse. 

På trods af det hele har praktikken været 

god og lærerig. Ida og Julie har givet ud-

tryk for, at de er blevet mødt af søde og 

dygtige lærere og elever. Det er selvføl-

gelig ikke en overraskelse for mig – men 

ikke desto mindre altid rart at få bekræf-

tet. God vind videre i uddannelseslivet og 

senere lærerlivet! 

Endelig skal der lyde: God og velfortjent 

vinterferie til store og små!    

De bedste hilsner Patrizia 

 



 

 

 

 

Nyt billedkunstlokale på vej 
Håndværkerne er i fuld sving med at ombygge de to gamle klasseværelser på 1. sal i ho-

vedbygningen, så vi kan flytte billedkunstlokalet derop. Der er bl.a. blevet væltet en væg 

og bygget en ny til materialedepot. Vi glæder os helt vildt til at få mere plads!  

 

Næste skridt i renoverings-

planerne bliver at udvide 

musiklokalet. Vi er dog stadig 

i gang med at undersøge, 

hvor omfattende en op-

gave, der venter i forhold til 

tagkonstruktionen over mu-

sikfløjen. Den skal igennem 

en omfattende rekonstruk-

tion, men om det er en op-

gave, der bør løses nu eller 

skydes nogle år, er vi ved at 

undersøge nærmere.  

 

 

Projektopgave, terminsprøver og afgangsprøver  
Under det fælles overemne ”magt” arbejdede 9. klasse i uge 4 med den obligatoriske pro-

jektopgave – online selvfølgelig. Det var lidt af en udfordring for både elever og lærere at 

få projektformen til at lykkes på denne måde, men det kom heldigvis til at fungere rigtig 

godt.  Eleverne lavede nogle flotte fremlæggelser med gode digitale produkter.   

 

I uge 6 har 8. og 9. klasse lavet terminsprøver. Vi havde ikke mulighed for at sende en eksa-

mensvagt hjem til alle eleverne, så hvad angår lidt for kreativ brug af Google Translate og 

andre hjælpemidler, har vi valgt at stole på eleverne. Målet har været at give dem erfarin-

ger med de skriftlige prøvers form og omfang, og det syntes vi godt kunne lade sig gøre på 

denne måde. Heldigvis har 9. klasse nået at prøve en rigtig terminsprøve også, og 8. klasse 

har muligheden to gange næste skoleår.  

 

Til sommer skal 9. klasse op i dansk skriftlig fremstilling, læsning og retskrivning, matematik 

skriftlig med og uden hjælpemidler og mundtlig dansk og engelsk. De to udtræksfag samt 

den mundtlige naturfagsprøve er aflyst. Det samme gælder for 8. klasses prøve i valgfagene 

madkundskab og billedkunst. Vi vil dog gerne give 8. klasse mulighed for at afslutte de to 

valgfag på en prøvelignende måde, så både de og lærerne får erfaringer med den nye 

prøveform – og så eleverne får lov at vise, hvor dygtige de er!   


