
 L A N D S G R A V N Y T  

                     D E C E M B E R    2 0 2 1 
Kære alle  

Julen er godt nok traditionernes tid – men den nye ”tradition” med Corona-restriktioner og nedlukning i de-

cember kunne vi godt undvære. December har på mange måder føltes som et trist deja-vu fra 2020, 

selvom lærerne har gjort deres bedste for at bringe julehyggen ud i klasserne. Heldigvis lykkes det i år at 

komme i mål med en af de traditioner, som vi holder allermest af: 4. klasses juleskuespil. Godt nok uden det 

store publikum og uden den store julefest, men til gengæld med den helt samme entusiasme og glæde hos 

eleverne, som har haft en god oplevelse med at øve deres roller og sange. 

 

På personalefronten er der sket lidt af hvert siden sidst:  

 Frida Kinimond er blevet fastansat på skolen. Stort tillykke til dig, Frida. Vi er glade for at kunne be-

holde dig og fortsat nyde gavn af al den gode undervisning, som du er garant for.  

 Mia Ravn Jørgensen er blevet ansat frem til sommerferien og skal have 8. og 6. klasse i dansk. Tillykke 

skal også lyde til Mia. Vi er meget glade for den indsats, du allerede nu har ydet som vikar i 8. klasse.  

 Julie Olsen skal i praktik i uge 1-6, og i den periode vil Ida overtage Nannas barselsvikariat. Julie kom-

mer stærkt tilbage i uge 8. Vi er også meget glade for at have Julie med på Landsgrav-holdet!  

 Ida Westh skal vi desværre sige farvel til sidst i februar, hvor hun skal på højskole og derefter ud at 

rejse. Vi har været meget glade for den store indsats, som Ida har ydet som vikar.     

 Sidst men ikke mindst: Vi regner med at se Gitte Johansen tilbage på skolen efter vinterferien. Vi 

glæder os  Det bliver i et reduceret skema til en start.  

Også i dette nyhedsbrev skal der lyde et stort ønske om held og lykke til Brit, som stopper hos os. Tak for dit 

store engagement og din gode undervisning i årene her på LF.      

Slutteligt skal lyde et stort tak til jer alle – medarbejdere, elever og forældre – for det gode samarbejde i 

2021. Tak for den store opbakning, som i år også har skullet gå hånd i hånd med en god portion tålmodig-

hed og fleksibilitet. Når det ind i mellem har været lige lovligt træls med alle de Corona-benspænd, så har 

jeg bare skullet gå en tur rundt på skolen. Det helt store smil kommer hurtigt frem, når man møder en masse 

glade, sjove og aktive børn samt alle de arbejdsomme, omsorgsfulde og dygtige voksne, som omgiver 

dem.  

Jeg ser frem til et godt 2022 og håber på at se børn og medarbejdere på skolen igen den 5. januar.   

I ønskes en rigtig god jul og et godt nytår! 

De bedste hilsner Patrizia

 

 

 
 

 


