Kære alle
Tak for en fænomenal indsats her til morgen både før og efter fællessamling, hvor vi i fællesskab greb
hinanden og vores fælles elever oven på gårsdagens brand. Det har været fantastisk at mærke det
engagement og den vilje, der er til at komme godt igennem. Vi har haft mange gode dialoger med elever og
forældre i dag rundt på matriklen. Tak for jeres opbakning og mange søde hilsner.
Hvor er vi nu?
Efter slukningsarbejdet i går, påbegyndtes rensning og rengøring af de lokaler, der ikke var brandramt.
Det har krævet et større mandskab natten igennem. Vi afventer i øjeblikket forsikringsselskabets besøg,
hvor de skal vurdere omfanget af skaderne samt igangsætte yderligere afsluttende dybderengøring i blok B
(mellemtrinnet) og i HFO-området. Indskolingsområdet er brandramt og vil kræve en større renovering.
I dag har vi omplaceret klasserne fra indskolingen og mellemtrinnet til andre fag- og teamlokaler på
matriklen. Dette er en midlertidig løsning.
Vi har haft møde med Forvaltningen her til morgen, og der vil blive lejet pavilloner til opsætning hurtigst
muligt. Pavillonerne skal huse 0. – 4. klasse i genopbygningsperioden. Vores 5. og 6. klasser vil, efter
kortvarig omplacering i andre lokaler, forhåbentlig kunne rykke tilbage til blok B efter nytår (endelig dato
udmeldes snarest).
Vi er opmærksomme på, at der er gået meget tøj og personlige genstande tabt i branden. Hillerød
Kommune dækker disse omkostninger på tøj og sko, hvorfor I ved nyindkøb bedes gemme kvitteringerne til
senere indsendelse. Vi vender tilbage med mere information om dette.
Vores dygtige lærere og pædagoger bruger naturligvis dagen i dag til at rumme og tale med eleverne om
gårsdagens hændelse og de tanker, ærgrelser og sorg, en sådan hændelse medfører.
Forud står en fælles opgave med at bygge noget nyt op, og finde gode løsninger lokalt og i samarbejde med
hinanden. Eleverne har krav på fortsat god undervisning og engagerede voksne, og det vil vi fortsætte med
at levere – også selvom denne hændelse forstyrrer vores ellers gode hverdag.
Elever og lærere fra indskolingen og mellemtrinnet møder igen i morgen kl. 08.00 i Samlingssalen, hvor
lokalefordeling for dagen vil oplyst.
Vi informerer løbende.
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