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Tak for fleksibilitet, forståelse og fornuft! 
Bestyrelsen holdt møde tirsdag, hvor vi fik vendt situationen og 

mulighederne 

Tirsdag skulle bestyrelsen samles til almindeligt bestyrelsesmøde, som ikke var så almindeligt endda. Vi 
afholdt mødet på Google Meet, som resten af skolen lige nu også er begrænset til. Efter ca. 20 minutter 
lykkedes det at få styr på tasterne og sikret, at man kun tænder sin mikrofon når man taler. Det er faktisk 
dejligt at lytte - man bliver så klog! 
 
Vi vil gerne sige tak til alle børn, forældre og personale for at være fleksible, velvillige, forstående, hurtige, 
åbne og fornuftige i forbindelse med skolelukningen og alle de konsekvenser det medfører! Alle er på en rejse 
i det ukendte, og det mærkes at alle støtter op omkring de nødvendige tiltag som skolen er nødt til at gøre. 
Tusind tak!  

 
Regeringen har lovgivet omkring tre 
specifikke forhold, som vi har haft fokus på. 
Det drejer sig om at skolen SKAL lukkes, men 
samtidigt SKAL undervisningen fortsættes. 
Derudover har vi en nødpasningsordning for 
de børn hvis forældre skal varetage kritiske 
opgaver. Billedet er fra DR Ultras 
pressekonference med Mette Frederiksen. 
 
Undervisningen går altså videre på Århus 
Friskole, og i langt højere grad end ellers, 
foregår den digitalt. Vi talte om at de virtuelle 
møder med video og lyd, hvor alle i klassen 

mødes, er en god måde at fastholde det fællesskab som Århus Friskole er glade for. Vi kan se hvordan 
eleverne sætter stor pris på at mødes og give virtuelle krammere. Vi husker hinanden på, at det er læringen 
der er i centrum, og ikke det digitale selvom det fylder meget. 
 
Vi er glade for den mængde information som er kommet ud til forældrene på skolen i forbindelse med 
lukningen. Vi fortsætter med at dele information fra skoleledelsen og bestyrelsen. 
 
I løbet af de næste par uger, tages der stilling til, om Generalforsamlingen afholdes som planlagt. 
 
Bestyrelsen kan som altid kontaktes på bestyrelsen@aarhusfriskole.dk 

mailto:bestyrelsen@aarhusfriskole.dk
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Lærermøde nu i Meet - sidste nyt! 
Vi er alle i gang med læring 

Vi havde runde, alle lærere er ved at finde sig tilrette i 
den noget forandrede virkelighed, vi står i. Det er 
vigtigt, at have tålmodighed med hinanden i disse 
tider, lige trække vejret en gang ekstra inden man 
stiller yderligere krav - men også tiden til at tale 
sammen, være ærlig omkring de ressourcer, vi hver 
især besidder.  
Det er vigtigt at alle orienterer sig på intra og følger 
med i, hvad der meldes ud fra de enkelte klasselærere 
og faglærere. Vi er enige om, at der ikke er deciderede 
lektier i denne periode; men forventninger til at man 
kan nå en del i løbet af den "skoledag" vi sammen 
med jer, kære forældre, laver for børnene. Vi bliver 
klogere for hver dag - og det samme gør I vel også 
ude i familierne.  
 
Tak for godt samarbejde - lad os fortsætte med det. Google Meet er god til mange ting - men det virtuelle kan 
selvfølgelig ikke afløse det fantastiske menneskelige fællesskab og nærvær, der normalt kendetegner vores 
skole. Vi håber, at kunne tage noget af nærværet og varmen med ind i det virtuelle rum. 
 
Kærlig hilsen på vegne af lærerne - Asger 
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Tine, Cenk og Marianne er i gang med deres første Google Meet opsætninger torsdag d. 12. marts. Bemærk 
Cenks trøje der matcher hans flotte computer. 

Digital Transformation på 
Århus Friskole 
Stejl læringskurve for alle - og det er sjovt! 

Søholmvej 13 har været lukket siden mandag, 
men skolen fortsætter i cyberspace. Mange 
forskellige slags digitale læringsplatforme bliver 
flittigt besøgt; Clio, Matematikfessor, Google 
Meet - selv Intra. Vi har endda set eksempler på 
platforme, der ikke kan følge med den enorme 
efterspørgsel, og man må ty til papiret og den 
gode gamle blyant igen. Se de fine billeder af 
vores seje lærere der får lynkursus i Google 
Meet og diverse andre ting. Det har resulteret i 
virtuelle klassemøder i 3. til 9. klasse indtil 
videre. Vi har fået tilbagemeldinger fra mange, 
og har samlet et par gode råd til, hvordan man 
kan gøre sine samtaler endnu federe.  
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Google Meet i 5. klasse med et flot 
headset!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et par gode råd til gode digitale møder - og husk at have det sjovt og give digitale krammere! 
 
 
 
 


