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Fredagsbrev 12. marts 2021 
 

Genåbning med små skridt 

Så fik vi lov til at gøre lidt mere for 5.- 8. kl. 

De må komme ind til ude-undervisning én dag om ugen. Vi har lavet en plan for dage, hvor de kan komme i 

de næste to uger. Det passer med tiden op til påskeferien 

Uge 5. kl. 6. kl.  7. kl.  8. kl. 

Uge 11 (15.-19. marts) Onsdag med Jane Onsdag med 

Sabine 

Onsdag med John Tirsdag med John 

og Britt 

Uge 12 (22.-26. marts) Fredags med Kåre Onsdag med 

Sabine 

Tirsdag med 

Marianne 

Fredag med John 

og Britt 

Der kommer planer for dagene fra lærerne på mail. 

Udgangspunktet for undervisnings-dagene er, at de foregår udendørs. Vi har nødløsninger under tag, hvis det 

bliver nødvendigt, og skulle der komme flere ”efterårsstorme” og ramme vores planlagte dage, kan I risikere, 

at der bliver lavet fjernundervisning, men vi lægger mest mulig pres på DMI. 

 

Testning for Covid 

• Alle elever over 12 år, der kommer på skolen, opfordres til at få tage enten PCR- eller hurtigtest 

tættest muligt op til fremmødet. 

• Hurtigtest kan foretages på skolen tirsdag og torsdag 11.15-11.45 i ugerne op til påske. Hvis man er 

under 15 år, kræver det samtykke. Samtykkeblanket sendes med fredagsbrevet og skal medbringes 

• De forskellige muligheder for at blive testet fremgår af Morsø Kommunes hjemmeside. 

Muligheder for corona-test på Mors er lige nu:  
o PCR-test 

▪ kl. 9- 17 i Frøslev (Elsøvej 240, Frøslev, 7900 Nykøbing Mors)  

▪ mandag (uge 8-11) 

▪ onsdag (uge 8-11) 

▪ fredag (fast tid) 

▪ Bestil tid på www.coronaprover.dk 

o Hurtig-test 

▪ kl. 9-17 i Nykøbing Mors, (Limfjordsvej 95, 7900 Nykøbing Mors)  

▪ tirsdag, torsdag, lørdag og søndag 

Klasseinfo 

Alle Skole/hjem-samtaler 

• Der kommer invitationer til skole/hjem-samtaler for nogle klasser. Det er 

forskellige behov på de forskellige klassetrin, så derfor også forskellige løsninger. 

Hvis nogen synes, de mangler en invitation, så kontakt klasselæreren. Der er 

ingen nødvendige samtaler, der skal afvente ”normale tider”. 

 

8. og 9. kl. Praktikant til 8.- og 9. kl. 

• Johanne Wyrtz skal være i praktik på skolen fra den 22/3-11/5. Hun skal, efter 

planen, være med i 8. kl. med samfundsfag og engelsk og 9. klasse med 

samfundsfag. Pga. corona-situationen bliver det lidt spændende om planerne 

lykkes, men hvis ikke så kommer nogen andre planer sikkert til det      

 

 

mailto:kontor@l-fri.dk
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9. kl. Prøve-prøver for 9. kl. 

• Tirsdag er der prøve-prøve i matematik  

• Onsdag er der prøve-prøve i engelsk  

• De starter begge dage kl. 10. så vær klar i god tid, så login-situationen er klar til 

tiden. 

 

 

 

 

 

 

SFO 
Intet nyt er godt nyt       

 

God weekend 

Frank 
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