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Fredagsbrev d. 17. april 2020 (www.fritime.dk) 
 

Nye tider 

Dette er et fælles brev fra skole, SFO og Spirer. 

 

Vi er kommet godt i gang med en ny hverdag, og der skal lyde en stor tak til alle for at gøre det så godt som 

muligt at være barn og voksen i denne opstart. Det har været en stor fornøjelse, at gense jeres børn. 

Vi lærer hele tiden noget nyt om omgangsformer, hygiejne og andet. Det betyder, at vi hele tiden justerer 

lidt til på de forholdsregler, vi har taget for at sikre, at vi lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Så 

måske vil I høre udsagn i retning af, at ”Nu skal vi gøre det på en ny måde. Og i går sagde lærerne…!!!” 

Det er et udtryk for at både vi og Sundhedsstyrelsen hele tiden bliver klogere, håber vi      .  

Er der noget, I er usikre på eller undrer jer over, så kontakt os hurtigst muligt.   

 

Fra Morsø Kommune 

Psykologgruppen ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har mulighed for at give åben rådgivning til 

forældre, der måske ønsker sparring på, hvordan man taler med sit barn om Corona. 

 Hvis I oplever et behov for dette, kan I ringe til Karen Marie Svane på telefon 9970 6140, og så vil hun 

stå for videreformidlingen.     
 

 
Informationsgang 

• Vi vender tilbage til almindelig informationsgang med fredagsbreve og mail, som før verden gik af lave. 

 

Fødselsdage 

• Hvis man ønsker at markere fødselsdage, må man gerne medbringe godter. Det må dog ikke være 

hjemmelavet og skal være emballeret i enkeltstykker, f.eks. ”Toms karameller”.  
 

Fjernundervisning for 6.- 9. årg. 

• Dette kører uændret videre. Har I spørgsmål om undervisningen, så kontakt læreren. 

 

Hjemmeundervisning 0.- 5. 

• Nogle har valgt, at hjemmeundervise i denne fase af genoplukningen. I får materialer mv. fra lærerne. De 

kontakter jer lige ang. det praktiske. 

 

Diverse forholdsregler i forhold til skolegang 

• Alle elever skal medbringe pennalhus med saks, farver og limstift. Det dur ikke med fælles ”låneri” 

• Idrætsundervisningen foregår som udgangspunkt udenfor og uden omklædning og bad.  

 

SFO  

• Vi opfordrer til, at elever, der kan, selv går ind i garderoben med deres ting og efterfølgende i køleskab med 

madpakker. Dette for at sikre færrest mulige voksne igennem rummene. 

• For at sikre tilpas afstand mellem hinanden i afleveringssituationen, har vi sat en begrænsning på maks. 2 

forældre ad gangen i garderoben. 

• For at kunne tilrettelægge brugen af personale bedst muligt har vi brug for at kende jeres pasningsbehov. 
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Der er derfor ophængt skema for mødetider. For spirerne på opslagstavlen indenfor døren og for ”gamle 

SFO’ere ved pulten. Husk at afspritte hænder før og efter brug af blyant       

• Som udgangspunkt er vi udendørs. Er vi inde, er vi i de samme lokaler som i skoletiden. I ydertiderne vil vi 

bruge samme lokale, alt efter hvor mange børn der er. 

• Børnene leger i små grupper, ingen skal lege alene. 

• Legetøj inddelt i kasser en til hver dag i ugen.  

 

• Spirer 

o Det har været en stor fornøjelse at modtage de nye Spire-børn, som hurtigt er blevet en del af 

hverdagen.  

o I næste uge vil vi b.la. bygge insekthoteller som en del af aktiveringen. 

 

 

Spørgeskema 

• Mange ønsker at blive klogere på den situation vi er havnet i. Friskolearkivet har i den forbindelse sat sig 

for at skabe historisk dokumentation for dette. Vi har derfor vedhæftet deres brev til jer. 

 

 

På skolens vegne 

God weekend  

Frank 

 

 

mailto:kontor@loedderupfri.dk

