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Kære alle, 

 

Godt Nytår til jer alle 

 

Vi har startet året 2021, som vi sluttede 2020 – hver for sig og med ønske og forventning om, at vi 

gennemfører en skoledag med indlæring og aktiviteter så tro mod en “almindelig” hverdag, som muligt. 

 

Skolens personale har fuld opmærksomhed på dette. 

 

Vi vil gerne sætte fokus på to områder i dette nyhedsbrev: 

 

● Brug af video, når der er online-undervisning og andre online-møder  
● Sociale aktiviteter i klasserne 

 

 

BRUG AF VIDEO, NÅR DER ER ONLINE-UNDERVISNING OG ANDRE MØDER 

Vi vil gerne opfordre alle elever til at tænde for deres kameraer, når de deltager i undervisningen eller andre 

møder på google meet mm. Særligt i de større klasser tændes der ikke altid for kameraet. Det skaber en stor 

distancering ikke at have kamera tændt – man ved ikke, hvad der foregår bag skærmen, er man opmærksom 

og følger man med? Dertil er der det sociale element i at se hinanden – ALLE SAMMEN. 

Derfor – tag en snak med jeres børn og unge omkring dette og bed dem tænde for kameraet. 

Tag fat i lærerne, hvis der er særlige behov som gør, at det er svært at have kameraet tændt. 

 

 

INSPIRATION TIL SOCIALE AKTIVITETER I KLASSERNE 

Selvom vi er hver for sig i denne periode, vil vi gerne appellere til, at vi opretholder det sociale samvær - og her 

kan I forældre også spille en rolle. Husk at være opmærksomme på at få alle elever med i de sociale aktiviteter, 

så ingen føler sig uden for fællesskaberne. 

 

Nedenfor følger en liste med inspiration til hvad I kan gøre i de enkelte klasser: 

 

● Online bankoaften for børnene 
● Online wellness aften i de større klasser (forældrerådet kan arrangere at der leveres et “kit” hjem til 

hver enkelt. Eksempel: agurk til at skære ud og komme på øjnene, en ansigtsmaske, etc)) 
● Online gameraften 
● Online brætspil som Trivial Pursuit med “breakout rooms for hvert hold” og med håndsoprækning 
● Gæt og Grimasser, evt i mindre grupper 
● Udklædningsfest  
● Filmaften  
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● Kahoot-quiz med hjemmelavede spørgsmål 
● TV-køkken 
● Lav videohilsner 

 
Det er også en mulighed blot at fastsætte tidspunkter - især for de mindste elever - hvor de kan se deres 

klassekammerater og tale løs.  

 

I kan måske selv videreudvikle på ideerne – eller endnu bedre komme i tanke om andre aktiviteter. Del også 

gerne jeres gode idéer, så andre klasser kan få glæde af dem. 

 

Denne liste med forslag er også sendt direkte til forældreråd i de enkelte klasser. 

 

 

 

REFERATER – SKOLEBESTYRELSES MØDER 

Referat fra seneste skolebestyrelsesmøde 6. januar kan findes her:  
https://uglegaardsskolen.aula.dk/sites/uglegaardsskolen.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Referat%2006.01.21.pdff 
 

Næste skolebestyrelsesmøde er den 3. februar 2021. 

 

Har i nogle spørgsmål er i velkomne til at kontakte os. I finder kontaktoplysninger på skolens hjemmeside. 

 

 

/Skolebestyrelsen 15. januar 2021 

Lotte Højbo Liebst, Formand for Skolebestyrelsen, Uglegårdsskolen 
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