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Velkommen til skoleåret 20-21
Vi håber, at I alle har haft en god sommerferie. Vi glæder os til at se jer igen.
Skoleåret 20/21 er desværre også præget af COVID19. Lige nu er smittede med corona kraftigt stigende i Århus. Vi må alle tage ansvar for
at passe på hinanden. På Århus Friskole gør vi følgende:
- Vi starter 1. skoledag kl. 8. 30 i klasserne.Vi følger de seneste retninglinjerne for introarrangementer fra Børne- og
undervisningsministeriet dvs. at de nye højst må have 2-3 familiemedlemmer med per barn. Vi laver fælles velkomst udenfor - sammen
hver for sig klassevis. Husk at have solcreme på og evt. solhat.
- Vi er ikke nødskole mere. Vi skal vende tilbage til at leve op til bekendtgørelsens fagrække, og samtidig forbygge smittespredning af
COVID19. Dvs.:
- Skolen skal ha instruks for håndtering af børn/medarbejdere, som har symptomer på covid19.
- Rengøring: Hyppig håndvask og ekstra rengøring af hele skolen mindst én gang dagligt.
- Begrænse antallet af kontakter. Klassen skal være udgangspunktet. Vi må fravige 1 meters afstand, hvis det er nødvendigt for at
efterleve kravene til den fulde fagrække: Vi har valgt, at alle klasser er på skolen i deres klasseværelse. Vi går tilbage til vores faste
mødetidspunkter, men alle børn skal så vidt muligt gå ind og ud af skolen gennem døren i deres klasseværelse. I Blå og Rød er børnene
klassevis dvs. at vi f.eks. ikke spiser eller har arbejdshold på tværs af klasser. Vi har valgt at prioritere vores legesøskendeordning i Gul
dvs. at de enkelte legesøskende-par har kontakt med hinanden og spiser sammen.
- SFO vender tilbage til almindelig åbningstid fra kl. 7.15-16.30, da vi oplever, at nogle forældre har et stort behov for det. Men vi har ikke
økonomiske ressourcer til at bemande morgenSFO med én voksen pr. klasse. Vi er derfor mest mulig udendørs, og når vi er inde i Blå
holder vi klasserne adskilt i deres klasseværelser. Vi appellerer til, at børnene ikke er længere tid i SFO end, hvad der er nødvendig for
forældrene, for at mindske smittespredning på tværs af klasser.
- Vi henstiller til, at forældre afleverer og henter på parkeringspladsen med mindre, der er behov for andet. Forældre må følge deres
børn ind på skolen i forbindelse med indskoling.
Vi er rigtig kede af, at vi skal ændre så meget på fællesskabetss struktur og traditioner på skolen for at forebygge smittespredning, da
en af skolens vigtigste værdier er: "fællesskabet". Vi vil gøre vores bedste for, at skolens værdi "glæde" er i fuldt flor, så vi alle kan være
med til at sprede glæde i en hård corona-tid. Tak til alle jer, der i denne tid vælger at være vores medspillere. Sammen kan vi spille
hinanden gode og få glæden frem.
Mvh. Marie Skoleleder
Høstival
Siden 70érne har vi hvert år den sidste lørdag i august afholdt en Høstival på skolen. Det er en skoledag, hvor alle klasserne optræder.
Høstivalen er ikke kun en fest for nuværende elever, ansatte, forældre og familier, venner m.fl. men det er i lige så høj grad en fest og et
mødested for tidligere friskolefamilier og venner og venners venner m.fl.
Vi har længe håbet, at vi kunne gennemføre at lave en slags Høstival i år. Men smittetrykket i Århus er her i begyndelsen af august
desværre pludselig højt og på vej yderligere op. Der blev på et pressemøde i Århus d. 6. aug. sagt, at vi i Århus skal undgå at gennemføre
større arrangemnter med mange mennesker. Vi har på den baggrund besluttet, at vi ikke kan forsvare at gennemføre at samle mange
mennesker til en stor fest her i august. Vi er meget kede af, at vi er nødt til at aflyse at holde Høstivalen lørdag d. 29. aug. Vi håber, at vi
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kan udskyde Høstivalen til et senere tidspunkt, hvor den måske kan poppe op i nye former. Vi arbejder på, at det kan blive lørdag d. 26.
sept. hvor det nok stadig kan være udendørs.
Mvh. Marie Ludvigsen

