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Kære alle  
Vi lægger nogle nærmest absurde måneder bag os, hvor Corona-smitten plud-

seligt fik frit løb - ikke kun på Landsgrav Friskole, men i hele landet. Det har væ-

ret mærkeligt at gå fra en situation, hvor alle helst ville undgå smitte for enhver 

pris, til at stemningen nærmest har været ”bring it on”. 

Det stod temmelig klart, at en stor smittespredning var uundgåelig, da reglerne 

for isolation blev lempet drastisk. Vi har gjort vores bedste for at passe godt på 

hinanden, overholdt retningslinjerne og været omhyggelige med informationer 

og test. Alligevel har over halvdelen af skolens elever og personale siden de-

cember måned stået med et positivt testsvar. Langt de fleste har heldigvis haft 

meget milde og korte forløb. Vi må formode, at den store immunitet på skolen 

giver os bedre vilkår for et forår med fornyet fokus på fællesskab:  

Forude venter nemlig morgensang for hele skolen (jubi!), Bagerby for 0.-6. klasse 

i uge 14 med Rynkebyløb om fredagen, 9. klasses sidste skoledag med klassisk 

fodbold- og vandkamp, kreativ dag på tværs af klasserne, markedsdag og te-

ater for hele skolen – også forældrene – og selvfølgelig arbejdslørdag og gene-

ralforsamling (kryds ved 23. og 26. april). Hold nu op, hvor vi glæder os!      

For lærere og pædagoger har det været en udfordrende tid at komme igen-

nem de sidste par måneder – ja, i virkeligheden de sidste par år. Det har det 

helt sikkert også for alle mulige andre faggrupper. Hos os har det især kostet på 

arbejdsglæden, at alle de sjove og fællesskabsfremmende traditioner for-

svandt eller blev kraftigt beskåret. Alligevel viser vores APV, at der er generel 

stor tilfredshed med at være ansat på LF, og sygefraværet er da også meget 

lavt. 2 % almindeligt sygefravær og 1,7% Corona-relateret sygefravær siden au-

gust (to langtidssygemeldinger fraset). Det kan vi ikke klage over. Tak til jer alle 

for at holde skruen i vandet, trods rigeligt med skøre benspænd undervejs.  

Når vi indimellem hører fra forældre, at der er meget vikardækning, kan vi godt 

forstå, hvis det kan opleves sådan, for udover sygefravær kommer feriefridage, 

omsorgsdage, barnets sygedage og seniordage. Det er heldigvis rettigheder, 

som også tilkommer lærere :-) Dertil kommer timer med vikardækning, fordi læ-

rerne er ude af huset med en anden klasse, laver projekt med de ældste osv. 

Det hører med til at være en levende skole, hvor der er masser af aktivitet.  

Vi er så heldige, at vi har en flok rigtig dygtige vikarer, som springer til, når vi be-

høver det. I den forbindelse vil jeg gerne sige STOR tak til Ida, som ved udgan-

gen af februar stopper hos os. Vi har været meget glade for at have dig på LF 

og ønsker dig held og lykke med alle de spændende planer det næste års tid.  

I ønskes alle en rigtig dejlig vinterferie i næste uge! 

De bedste hilsner  

Patrizia 
 

   

 


