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Fredagsbrev 5. februar 2021 
 

 

Nødpasning og fjernundervisning 

Vi tager 0.- 4. årg. i skole igen fra på mandag.  

Vi har organiseret det hele en tand strammere end i foråret. Det skyldes, at den britiske corona-variant ser ud 

til at være en tak mere alvorlig, og vi skal derfor være endnu mere agtpågivende. Derfor kommer 

undervisningen til at foregå helt klasseopdelt, så der er så få kryds af personale som muligt. Dette medfører 

lidt ændringer for organiseringen af undervisning for alle, og der er derfor vedhæftet nye skemaer for den 

kommende periode for alle elever.  

Der kommer mails ud hen over weekenden med information fra klasselærerne. 

 

0.- 4. årg 

Tidsramme og organisation 

• Klasselæreren forestår undervisningen alle dage fra 8.10-11.45.  

Der er enkelte undtagelser, hvor en anden lærer ”dækker af” fordi klasselæreren skal undervise på et 

andet klassetrin. Men udgangspunktet er én klasse, én lærer, ét lokale og ét udeområde (der går på 

skift). Eleverne krydser ikke klasser, hverken i skoletid eller SFO (SFO-tiden beskrives under 

afsnittet ”SFO”) 

Garderober, indgange og toiletter 

I det omfang eleverne kan, skal de selv gå ind, men er der behov for det ved de yngste elever må I hjælpe 

dem ind i garderoben – med mundbind       
Der er særskilte garderober 

o O. årg. har garderobe i normal garderobe og anvender indskolingens indgang. 

o 1. årg. har garderobe foran gymnastiksalen og benytter sideindgangen i klasseværelset. 

o 2. årg. har garderobe i SFO-lokalet og benytter sideindgangen i klasseværelset. 

o 3.- og 4. årg. sætter sko ved lærerværelse / kontor og tager jakker med til klasserne (der er opsat 

knagesystem) 

o Der er særskilte toiletter til hver klasse. 

Rengøring og hygiejne 
o Der er fokus på gode hygiejnevaner i dagligdagen, som vi har haft siden foråret. 

 

5.- og 6. årg. 

o Undervisningen foregår efter samme organisering som hidtil. Der er byttet lidt rundt for at få det hele 

til at gå op, men ellers samme koncept. 

o Elever med kontortid 

o De elever, der har kontortid på skolen holdes ligeledes for sig selv ”egen zone” 

7.-9. årg. 

o Undervisningen foregår efter samme organisering som hidtil. Der er byttet lidt rundt for at få det hele 

til at gå op, men ellers samme koncept. Hvis der har været behov for ændringer, er I blevet kontaktet. 

 
 
Generelt om fjernundervisningen 
Det er som tidligere skrevet vigtigt, at den arbejdsform og undervisningssituation, I står med hjemme, er 

”langtidsholdbar” for familien - både elever og forældre! 
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Så I skal ikke tøve med at kontakte os, hvis I oplever at arbejdsmængden/-formen er for stor eller for lille, 

eller at det af anden grund ikke fungerer for jer. Vi skal have det tilrettet, så alle kan leve med det. 

 

 

Er dit barn sikkert på internettet? Her er tilbud fra Medierådet 

• Har du brug for lidt hjælp til dit gamerbarn?  Gaming i familien kan være en varm kartoffel for 

mange - og et svært emne for børn og forældre at blive enige om! Sammen skal vi derfor finde gode 

løsninger på, hvordan du får det hele til at spille på hjemmefronten  

•  Det er emnet til LIVE med Forældrene #5 - tirsdag d. 9. februar kl. 20:00  - streamet live, her 

på facebook.  

•  
Læs mere her om tilmelding 

 

 

 

Hovedrengøring 6. februar aflyses 

• Hovedrengøringen er aflyst pga. Corona.  

SFO 
Vinterferie 

• Hvis der er brug for nødpasning i vinterferien, så skal I lige melde jer til med tidspunkter inden 

tirsdag, så vi kan få det planlagt. 

 

Opdeling af børn og voksne  

o 0. årg. er sammen med Bente og Jesper 

o 1. årg. er sammen Heidi og Michael 

o 2. årg. er sammen med Lene og Frank 

o 3. og 4. årg. styres af Jacob (som også har været vikar på skolen i efteråret.  

Herudover svæver Flemming over vandene på aktivitetssiden. 

 

God weekend 

Frank 
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