Tale på skolen

Kære nicolas, kære emmanuelle og kære lærer.

På vegne af forældrene, siger vi tak.
Tak fordi i holder ud og ikke giver op. Det er livsbekræftende at se jer kæmpe for vores børn. 2020 har ikke
været et nemt år for os alle her på skolen. I er gået ned i løn, så vi kan bevare vores skole.

Mange forældre har stået med det spørgsmål, hvad så hvis vi ikke klare det, hvad så hvis skolen lukker?

Hvor skal vi skrive vores børn ind? Dette gjorde også, at vi var nød til at gå på opdagelse i vores egne
kommuner og se på muligheden. Vi fandt få gode skoler, men vi fandt også mange skoler og vi så mange
skoler, som på mange måde har bekræfter at vores børn går på den rigtige skole. På trods af stuks negative
rapport, er vi her stadig.

Hvorfor er vi her egentlig. Alle forældre ønsker at deres barn har det godt i skolen. Nogen tænker faglighed,
andre tænker trivsel.
I har gjort det muligt for vores børn, at de både trives og er med fagligt. De er motiveret, de bliver
opmuntret i alle former for projekter som de laver. De er nysgerrige, de vil vide mere.
De vil ikke hjem når de bliver hentet. Det er et godt tegn.

Det er et tegn på, at de har det godt, det er et tegn på at de ikke bliver drillet, det er et tegn på de har
venner, det er tegn på konflikter og misforståelser bliver løst hurtigt og retfærdigt, det er tegn på at de føler
sig hjemme.

Dette er kun muligt, fordi i gør det muligt. Fordi i er nærværende, i er tiltede og omsorgsfulde.

Tak fordi i er opmærksomme på de små og store ting omkring vores børn. Når vores børn har gjort noget,
som har gjort indtryk om det er godt eller ikke godt, når i siger det til os, får vi en følelser at, mit barn bliver
set, bliver forstået eller der er noget jeg skal tage mig af.

I er et hold med høje kvalifikationer og mange af jer har andre uddannelser end lærer uddannelsen. Vi var
bange for at miste mange jer på grund af stuk. Tak fordi i er her med os
Kære Lene, en speciel tak til dig. Vi siger farvel til dig og for nogen af os, er i dag den sidste dag hvor vi er
sammen, men forhåbentlig kommer du og besøger en gang i mellem.

Vi har været top glad for at dig som lærer på skolen og pædagog i børnehaven.
Du har gjort fransk og engelsk interessant for børn. Du har brugt din kreativitet for at fange deres
interesser. Du har været den faste medarbejder i børnehaven i lang tid...

Børnene har respekt for dig, du er struktureret, omsorgsfuld og børnene er ikke i tvivl om hvor du står. Du
er tydelig, en vigtig egenskab at have specielt for små børn. Vi vil savne dig Lene og held og lykke med det
nye job.

