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Fredagsbrev 25. september 2020 
 

Klasseinfo 

Alle COVID-19 

• Sociale aktiviteter, herunder lejrskole-ture, er indstillet frem til foreløbig 4. oktober. 

Vi planlægger foreløbig med en forventning om, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger 

kommer til at virke og 3.—5. årg. kan komme på lejrskole som planlagt. 

• Sociale arrangementer omfatter også private fødselsdagsfester og lignende for børn. 

Så der må man lige afvente ændrede retningslinjer. 

• Forældremøder og -samtaler må fortsat gerne afvikles. 

 

Lus 

• Vi havde besøg af en frustreret forælder til børn i indskoling og mellemtrin, der 

syntes de skulle gennemgå aflusning igen igen igen. 

Den eneste måde at holde spredningen af lus nede, er at alle tjekker samtidigt og 

sætter behandling i gang, hvis der er brug for det. Jeg vil derfor opfordre til, at dette 

tages alvorligt alle steder og alle kan møde lusefri op på mandag. 

 

Skolejakker 

• Vi har fået nogen efterspørgsler på jakker med tryk. Jakkerne hænger i fællessalen, 

hvor man kan afprøve størrelser og herefter bestille på kontoret. 

• Prisen er kun 250 kr. pr. jakke 

• Vi lukker for bestillinger 9. oktober 

 

Faguge 41 

• Overskriften er i år ”It’s a kind of Magic”, så det kommer måske til at handle om 

hekse og trolde. 

Det er 9. årg. der står for ugens program i samarbejde med lærerne. 

• 8. årg. har deres eget emne hele ugen omkring madkundskab sammen med Britt. 

 

Flyttet skolekoncert 

• Den planlagte skolekoncert er flyttet til foråret pga. Covid 19. 

Indskoling Skole/hjem-samtaler 0. årg. 

• De har fået en tidsplan med i taskerne. Så spørg dem lige, om de ikke har fået et 

brev fra Marianne. 

Udeskole tirsdag 

• De skal arbejde med affaldssortering, så de må meget gerne medbringe forskellige 

former for RENGJORT affald      

Mellemtrin Lejrtur til Silkeborg 21.-23. oktober 

• Som beskrevet ovenfor frarådes lejrture i øjeblikket. Vi håber, at restriktionerne 

virker, og man kan tage på lejrtur sidst i oktober.  

 

6. årg. 

• Musik hold mandag or tirsdag er aflyst, fordi Frank skal til møder 
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SFO-nyt 
Forældremøde er aflyst 

Vi holder ikke som vanligt forældremøde i SFO’en grundet Corona. Er der nogle, der brænder inde 

med noget de gerne vil snakke om eller stille spørgsmål til, står vi til rådighed i hverdagen. 

 

Husk: 

• Tøm garderober om fredagen. 

• Glemmetøj 

 

Halloween: 

• Vi afholder Halloween fredag den 30/10 fra kl 17 til 19 

Det bliver afholdt udendørs uden forældrekaffe. 3. og 4. klasse vil arr. et Halloweenløb 

rundt om skolen og vi slutter af med pølsehorn. 
 

 

På skolens vegne 

Frank 
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