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Fredagsbrev 26. marts 2021 
 

 

Testning for Covid 

• Alle elever fra 12 år og op, 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 fra kl. 7.00.-10.30. Hvis man er under 15 år, 

kræver det samtykke. Samtykkeblanket sendes med fredagsbrevet og skal medbringes. Den skal kun 

udfyldes én gang, så ligger den bare her til brug. 

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

 

Fremmøde efter påske 

• Der åbnes nu for, at 4.- 8. kl. kan komme på skolen hver anden uge. 

• Det kommer til at foregå på skift, så  

o 5.- 7.- og 9. kl. kommer på skolen lige uger (de skal derfor komme umiddelbart efter påske). 

o 6.- og 8. kommer på skolen de ulige uger, og skal derfor først komme mandag d. 12. april 

første gang.  

o De vil fortsat blive undervist efter fagdags-skema, som nu for alle klasser. De dage 5.- 9. kl. 

her fremmøde er mødetid 8.10-13. 

• Der er udlagt ny nødskema på hjemmesiden 

Klasseinfo 

Overbygning 7. kl. 

• Praktikant i dansk 

7. kl. har også glæden af at have praktikant i dansk. Johanne læser på UC-Syd, der 

ligger i Haderslev. Johanne skal være med i undervisning frem til 11/5. 

 
                     Madkundskab     ??    
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https://www.mors.dk/nyheder/2021/flere-testmuligheder-paa-mors
http://www.fritime.dk/media/2309/noedskema-210326-udsendt-til-elever-foraeldre.pdf
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SFO 
Aktiviteter i påsken 

Til dem som kommer i Sfo mandag, tirsdag og onsdag i næste uge, vil vi mandag bage pizza,, tirsdag bager 

vi kage  og onsdag finder vi påskeæg rundt om i området. 

Til alle andre god påske 

 

Spirer 

Tirsdag efter påske starter det nye hold Spirer, de vil dele ”boble” med 2. klasse. 

Det vil sige, at de deler samme udeområde og gymnastiksal. 

Vi glæder os til, at de starter, det vil primært være Heidi og Flemming, der har styr på gruppen. 

 

 
 

God påske 

Frank 
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