“I har kunne undervise hele dagen, og det har været undervisning med mening i”
“Synes det var rigtig godt, at eleverne k ere timer i de boglige fag”
“Oplever at i har godt styr på it brug i dagligdagen, som gør at det ikke er så stor omvæltning i
forhold til når der pludselig skal laves it hjemme undervisning. Det er selvfølge ikke det samme
som at få undervisning på skolen. God initiativ med social fælles madlavning. Hvor vi som
forældre kom lidt med på sidelinjen.”
“Den måde i har forsøgt på at sørger for sammenhold og timer hygge og ting om aftenen var bare
mega godt at se.”
“I er der for børnenes skyld - og det kan man mærke som forælder - det er skønt - stor ros til jer.”

fl

fi

“I har formået at gøre undervisningen til noget vores dreng gerne ville deltage i og ikke bare noget
hvor han skulle passe sig selv, der var altid en lære til stede. Og der var en del af undervisningen
hvor de skulle ud og røre sig.”

Værdien 5 = nej

“Jeg syntes efter omstændighederne at i har gjort det rigtigt godt. Jeg kan ikke lige se udefra
hvad i kunne gøre bedre.”
“På trods af afstand, har vi en følelse af, at der bliver taget sig godt af vores dreng. Han har aldrig
sagt noget negativt. Det har betydet meget at I er så synlige på P-pladsen, og altid smilende og
tid til at svare på evt spørgsmål.”

“Jeg oplever at I oprigtig ønsker at hjælpe mit barn til at klare sig med hjælpemidler. Har
også forståelse for det er en svær opgave iforhold til, at mit barn kommer fra "asken til
ilden" folkeskole dårlig forståelse og støtte til, at bruge hjælpemidler og derved deltage på
ligefod med sine klassekammerater. Til en skole der har viden om hjælpemidler og ved
hvordan de virker og støtter til brug af kompetencer for ordblindhed, så man kan følge
undervisningen som andre.
I giver os tryghed som forældre for I er faglige dygtige og har virkelig hjerter og lyst til, at
ville hjælpe børnene.”

"I klare det rigtig godt Vil ønske i havde en mini efterskole til vores drenge på snart 12, og 9 der
også er ordblinde De venter også på at kunne komme ud af folkeskolen og få rette hjælp.
Kæmpe tak for jer.
“I gør det bare godt, og vi kan se hun har udviklet sig de sidste par år
“I har gjort og gør det pisse godt - RESPEKT herfra❤
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“Det var sjovt at se vores søn i køkkenet😊

