Julehilsen fra rektor

Da var tiden kommet til å si noen ord før vi tar en velfortjent juleferie.
Selv om vi har vært inne i et merkelig år hvor vi hele tiden må tenke på
smittevern, så har vi hatt en lærerik og minneverdig høst i vårt nye skolebygg, i
en helt ny skolehverdag. Timene er blitt lengere, skoledagen starter tidligere, og
dere kan dra tidligere hjem fra skolen.
Rundt i klasserommene har det vært mange opplevelser dette høstsemestret. Vi
har videreført mange gode tradisjoner, samtidig som vi følger nyere
skoleforskning og utvikling, dette i tråd med fagfornyelsen.
Det blir nesten litt urettferdig å trekke frem noen spesielle hendelser fra de ulike
klassene, dette fordi at alle aktiviteter dere jobber med på skolen har betydning
for deres læring og trivsel. Men jeg vil allikevel trekke frem de yngste elevene,
de er nok dem som har hatt den mest spennende høsten. Grunnen til dette er at
de har fått nettbrett som de bruker i sin undervisning. Jeg har fått mange
tilbakemeldinger fra elevene om at de synes det er helt supert med digitale
læringsressurser.
Men det viktigste av alt er, at alle har lært noe, og alle har tatt noen trinn videre i
sin personlige læringstrapp. Husk! Alle er flinke i noe, ingen er flink i alt.
Så vil jeg si noen ord om jula. Jula har forskjellig mening og innhold for alle.
Noen feirer ikke jul, noen feirer jul med glitter og stas, noen reiser bort i jula,
noen sover i jula, noen jobber i jula, noen er sur i jula, noen elsker jula, og noen
gruer seg til jula. Noen elsker julematen, noen er allergisk mot julematen som
eksempelvis mandariner og nøtter, noen synes juletreet lukter godt, mens andre
får allergi av juletre og juleblomster.
Jula er en høytid som er sterkt knyttet til tradisjoner og familiehygge.
Jula er en tid for å nyte rolige dager, sammen med de som betyr mest for oss. I
år vet vi at det blir vanskelig for noen å være samlet slik en er vant med, dette på
grunn av covid-19. Mange må derfor feire jula på en anderledes måte.
Covid-19 har gjort det slik at mange har mista jobben sin, eller er permittert. De
pengene de før kanskje hadde til å bruke på fine julegava og ekstra mye god mat
har de kanskje ikke lengere. For noen kan det være vanskelig å ikke kunne
kjøpe gave til alle man ønsket å gi en gave til, og kanskje får man mindre gaver

enn det man har brukt å få før. Mulig man til og med blir skuffa hvis det ikke er
det største legosettet, eller en ny mobiltelefon som ligger innpakka under
juletreet.
Selv om jula er en tid for å være glad og tenke på de fine tingene, så er det
likevel noen som har det vanskelig. Forskning forteller oss at det hvert år er
mange barn og voksene som gruer seg til jul.
Man kan grue seg for mange forskjellige ting som kan skje i jula. Man kan ha
dårlige minner og opplevelser som gjør at man gruer seg. Man kan derfor være
redd for at det dårlige skal skje igjen denne julen også, eller man kan grue seg
for at man ikke har noen voksne som man kan snakke med om det som er
vanskelig.
Noen kan bli trist i jula, kanskje tenker du mye på den du savner!
For noen er det veldig fint å kunne være hjemme hele jula sammen med
familien, mens for andre kan det være akkurat det som gjør at jula er vanskelig.
Som dere skjønner, er ikke jul bare jul.
Jul vekker mange følelser i oss: Glede, lykke, forventninger, savn, sinne, eller
redsel.
Jeg håper at dere som trenger noen å prate med spesielt nå i jula, har gode
voksne rundt dere, som kan trøste og gi trygghet.
Lærerne på Kvænangen barne- og ungdomsskole fortjener en stor takk. De står i
klasserommene hver dag med gleder og utfordringer. Dette krever solide
forberedelser, omtanke, trygg gjennomføring, og fleksibilitet.
Takk til alle foresatte for at dere støtter opp om barnas læring.
Takk til våre samarbeidspartnere som bidrar med verdifull kompetanse, som er
viktig når man bygger laget rundt eleven.
Da gjenstår det bare å ønske dere alle en god juleferie, som fyller dere med
energi, slik at dere er klar til å ta fatt på runde to av skoleåret 2020/2021.

God jul og godt nytt år.
Hilsen rektor Charlotte Skum

