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Fredagsbrev 11. september 2020 
 

Klasseinfo 

Alle COVID 19 

• Der er udsendt en ny folder fra Sundhedsstyrelsen til forældre i daginstitutioner og 

skoler. I den kan I læse, hvordan I skal forholde jer, i de forskellige situationer, der 

kan komme på tale. Den er vedhæftet fredagsbrevet, og ligger også på hjemmesiden 

under Forældre/Corona.  

• Elever, der kører med bus til og fra skole, får udleveret mundbind på skolen. 

Vikarsituationen i kommende uge 

• Kim og Birthe er med 6. årg. på skolerejse til København. Der bliver derfor lidt 

lærer-rokader for at få dækket undervisningen hjemme. 9. årg. får hjemmestudie 

mandag. 

Indskoling Forældremøde mandag kl. 19 

• Der er forældremøder i klasserne. I disse Coronatider opfordrer vi til, at der kun 

kommer én fra hvert hjem. 

Udeskole på tirsdag 

• Indskolingen skal cykle til Legind. Så medbring cykel, hjelm og turtaske med mad 

og drikke. 

• Indskolingens lærere skal deltage i et kursus tirsdag eftermiddag. Derfor stopper 

undervisningen kl. 12. 30 og SFO-personalet tager over lidt tidligere end de plejer. 

Elever, der ikke normalt deltager i SFO, er selvfølgelig velkomne til at blive til 

normal afhentningstid. 

 

Mellemtrin 6. årg. 

• 6. årg. tager på tur til København med Birthe og Kim i næste uge. 

Overbygning 7. årg. 

• Golf-introduktion i idræt  

Et par billeder fra dagen 

   
 

8. årg. 

• Tirsdag deltager 8. årg. i erhvervsskolernes uddannelses-arrangement Skills. 

De skal møde ind til 8.10 og kører med bus til Sydvestmors Friskole, hvor 
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arrangementet afvikles. De er retur på skolen ved 13-tiden. 

• Onsdag skal 8.- deltage i førstehjælpskursus på Morsø Ungdomsskole. De cykler 

derind, så medbring cykel, hjelm, mad og drikke. 

• Torsdag er de til konfirmationsforberedelse de første timer. 

     
 

Intet nyt er godt nyt fra SFO      

 

På skolens vegne 

Frank 
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