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Fredagsbrev 27. november 2020 
 

Klasseinfo 

Alle  

Trivselsundersøgelse 2020 
Hvis I ikke har nået at besvare undersøgelsen med jeres barn, så husk at besvarelsen skal ske 

senest mandag.  

Hvis I efterfølgende sidder med ny eller vigtig viden, som klasselæreren bør vide, så kontakt 

dem. 

 

Corona og anden sygdom 

• Vi har foreløbigt været heldige at undgå corona-smitte og håber, at vi fortsat kan holde 

det fra livet, selvom det trænger sig på, når vi kigger rundt i området. Med vores 

skolestørrelse vil en nedlukning hurtigt blive meget omfattende til stort besvær for 

alle. Derfor henstiller jeg til, at alle tager smitterisiko alvorligt og sørger for at 

overholde gældende anbefalinger. 

• Ved anden sygdom skal man være hjemme til man er symptomfri. Vi bliver presset af 

”testningstvang” i fh.t. ansatte ved symptomer, der ligner Corona, der jo ofte også 

ligner forkølelse og influenza.  

Så vi skal holde alle vira mest muligt på afstand- også mere end vi plejer - så vi ikke 

skaber mere uro om undervisningen end højst nødvendigt. Derfor må elever ikke 

sendes i skole medmindre de er helt raske. Det er besværligt for nogen, men det vil 

sammenlagt være det bedste for alle. 

Mellemtrin Udeskole 

 

 

Igår var mellemtrinnet på 

planetvandring på stien fra 

Glyngøre til Durup (og Skive, 

hvis man tager det hele med. 

 

 

Overbygning Fagprøver for 8. og 9. årg. 

• Dansk torsdag d. 3. december  

• Matematik fredag d. 4. december 
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• Tysk torsdag d. 10. december (kun 9. årg.) 

• Engelsk fredag d. 11. december (kun 9. årg.) 

 

Eleverne møder ind til normal tid og har fri ved middagstid, når de er færdige med prøverne. 

 

Obduktion af blæksprutter 

• 7. årg. har haft et eksotisk undervisningsforløb  

         
 

 

SFO-nyt 
 

Intet nyt er godt nyt. 

 

 

 

 

God weekend 

Frank 
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