
 

 

Ugebrev      21. januar 2020  

KALENDER 

Mandag 17. feb.  Vinterferie (Uge 42) 
 
 
 En hilsen fra Tusindstrålen 
 
Som Vita har orienteret om, er Tusindstrålens lokaler blevet ramt af et fugtproblem langs 
endevæggene, så det har været nødvendigt at opbrække dele af gulvet og en trækarnap. Der 
sker fremgang dag for dag, men lige nu ser det mildest talt herrens ud, ikke et sted for små 
børn. 
 
Vi er så midlertidigt indkvarteret i SFO'en hvor vi har adgang til legepladsen, mere end 20 
børn i alderen 3-6 år mast sammen, og vores daglige Steiner-rytme rykket op med rode. Vi 
ved at der er styr på udbedringsprocessen, og at det kun er midlertidigt, men dét er altså en 
stressfaktor for vores pædagoger. 
 
Alt det her ved I nok egentlig. Jeg vil bare gerne sige tak for den forståelse, vi har mødt fra 
forældre, lærere, SFO'en, en skoleleder, som ligger vandret i luften, og ikke mindst skolebørn 
som må bakse med at nogle små hoveder bruger deres plads! 
 
Vi fylder, flytter rundt på ting, slæber mudder ind og forstyrrer dagligdags rutiner. Og det 
hele er sket så hurtigt, midt i juleferien, så at vi ikke har kunnet forberede os og få planlagt og 
talt tingene igennem på forhånd, og har i stedet måttet improvisere. 
 
Men vi har kunnet finde løsninger, og har holdt sammen, og tager det, i det store hele, med 
godt humør - børnene er glade! 
 
Jeg synes faktisk det er utroligt. 
 
Jeg ved godt at lyder som medmenneskelighed og eftertænksomhed er på det faglige 
program her på matriklen, men alligevel. Det er rørende at opleve. 
 
Så herfra en venlig hilsen, 
Ole (formand for bestyrelsen i Tusindstrålen og far til Storm i 2. klasse) 
 
PS: Hvis vi kunne gøre noget bedre i den her overgangsperiode, så vend det med Jette, leder i 
Tusindstrålen. Vi har drøntravlt med vores børnehavebørn, og kan nemt komme til at træde 
nogen over tæerne, uforvarende. 
 



Kære forældre  
Vi ønsker jer alle et rigtig godt nytår. 
 
Vi har haft hænderne fulde her efter ferien, som I også kan forstå af Oles indlæg ovenfor.  Ud 
over det, har vi i administrationen været meget generet af mere eller mindre konstant 
udsættende adgang til internettet. Vi fik lagt fiber ind før jul, da vi tidligere har ”klaret” os 
med en kobberforbindelse fra gamle dage. Da vi fik nyt mailsystem (sikker mail mv) i maj 
2019 og samtidigt kom til at arbejde i ”skyen”, blev det hele uudholdeligt langsomt. Vi fik så 
heldigvis mulighed for at få lagt fiber ind, men vores bøvl sluttede desværre ikke med det.  
Vi beklager ustabile ugebreve mv., men håber, at der snart er en permanent løsning på 
problemet. 
 
Rigtig god weekend. 
 
 

Okay – så var det galt igen i fredag – så hermed forsinket ugebrev 😊 

 
Mange hilsner 
Vita 
 
 


