Til elever og foresatte ved Mjølkeråen skole
Mjølkeråen, 18/06/20

God sommer!
Sommerferien banker igjen på døren. Det er tid for roligere dager sammen med familie og
venner. Vi har lagt bak oss kanskje det mest spesielle skoleåret noen av oss kommer til å
oppleve. Det har gitt oss mange nye erfaringer og ny kunnskap. Det har satt oss alle på
prøve, men det har også synliggjort hvilken kvalitet og kapasitet som ligger i et godt
samarbeid innad på skolen og mellom skole- hjem.
Tusen takk til alle elever og foresatte for det gode arbeidet som har blitt lagt ned denne
våren. Dere har virkelig synliggjort hvor tilpasningsdyktig dere er, og hvor viktig det er å ha
fokus på å få ting til å fungere best mulig under de rådende omstendighetene.
Jeg vil også rette en stor takk til FAU for god dialog, nyttige innspill og ikke minst arbeidet for
å sikre elevene sin skolevei i perioden. Dere foresatte blir representert av et dyktig styre med
stort engasjement for skolen.
Tusen takk til alle ansatte for en formidabel jobb dette semesteret. Vilje, fleksibilitet og evne
til endring har vært stikkordene de siste månedene. Organisering og gjennomføring av
omsorgstilbud på skolen, hjemmeundervisning, bruk av nye digitale hjelpemidler, nye
timeplaner, nye grupper, tilbakeføring til skoleundervisning, delvis hjemmeundervisning og
undervisning på skolen, nye klasserom, sikre avstand mellom elevene i friminutt, opplæring i
nye rutiner, forsterket renhold og hygiene på hele skolen.
Med øynene rettet mot skolestart så er det mye som tyder på at skoleåret starter opp på
samme beredskapsnivå som nå, altså gult lys. Dette medfører at tiltakene som nå gjelder på
skolen også vil gjelde i august. Vi vil holde dere oppdatert før skolestart om hvilke
konsekvenser det vil få for gjennomføring av skoledagene. Informasjonen legges på
hjemmesiden.
Ønsker dere alle en riktig god og velfortjent sommerferie! Gleder meg til vi skal fortsette
arbeidet sammen til høsten.
Med vennlig hilsen
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