Katarinaskolan den 18 december 2020

Julhälsning från rektor till alla elever och vårdnadshavare på Katarinaskolan
Förunderligt och märkligt, omöjligt att förstå,
men dock så ljust och verkligt och ljuvt att tänka på:
inunder öppen himmel, på bädd av strå och blad,
du finner, Herre Jesus, din första vilostad.

Förunderligt och märkligt, omöjligt att förstå. Ja, julens berättelse kan
sägas vara det. Texten är en psalm som är skriven på 1700-talet.
Just nu upplever vi en tid som är förunderlig och märklig och det är
mycket som är svårt att förstå. Att vi skulle leva under stränga
restriktioner under ytterligare en termin och troligtvis en till det hade
jag inte föreställt mig. Att vårt moderna samhälle skulle falla så platt
för ett virus är svårt att förstå, eller hur? Människan är mycket
anpassningsbar. Historien visar att vi anpassar oss till olika
omständigheter och hittar nya vägar, nya alternativ. Det är också
förunderligt. Vi har ju lärt oss mycket under pandemin och några saker
kommer att vara bättre när det är över.
I veckan har några av oss samlats i S:t Larskyrkan och spelat in en film som eleverna får se idag på
avslutningen i klassrummen, innehållande tal, sånger samt evangelieläsningen på 15 olika språk utöver
svenska. Bilden ovan är från S:t Larskyrkans Mariabild och här tände vi ett ljus för varje klass på skolan.
Denna situation, när så många saker är inställda och vi inte kan göra allt det där roliga som vi brukar så
finns det stor anledning att ändå känna TACKSAMHET för allt det som vi har. Vi är till exempel glada
över att vi kan gå till skolan. Pandemin lär oss att få syn på vad som är viktigt i livet och att uppskatta
det mer.
TACK alla ni som stannat hemma med minsta symptom, som pluggat hemma och som tvättar
händerna gång på gång och som anstränger sig att hålla avstånd. Vi har inte haft någon smittspridning
på vår skola och det hoppas jag att vi kan hålla i även under vårterminen. Vi kommer fortsättningsvis
upprätthålla de rutiner vi haft sedan en tid: extra städ, inga samlingar, begränsad varia, digitala möten
m.m.
Ett extra stort TACK till all personal som anpassat och ordnat på bästa sätt under terminen. Vi hälsar
nu Hannah Sundström välkommen som lärare i naturvetenskaper för klasserna A, D, O och P och som
klassföreståndare i Pelicanus. Mergus kommer att få ny lärare i humanstudier: Erika Lindgren
Liljenstolpe. Vi kan stolt konstatera att båda dessa lärare fördjupar kompetensen ytterligare på vår skola
då de har disputerat i genetik respektive Antikens kultur och samhällsliv.
I år blir ju förstås även jullovet annorlunda, men vi plockar fram det goda även ur det: Jag tror att
många kommer att få en väldigt lugn jul, med tid för vila och ro. Det har eleverna förtjänat efter en lång
termin full med hårt arbete och lärande. Mycket i livet är förunderligt. Och märkligt. Kunskaper hjälper
oss, men en hel del är omöjligt att förstå. Men det finns också mycket som är ljust och ljuvt att tänka
på.

Önskar er alla en riktigt fridfull jul och hoppas innerligt att 2021 blir ett gott år. /Jacobina
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