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Fredagsbrev 9. april 2021 
 

 

Nye tider for testning for Covid-19 

• Eleverne skal fremover medbringe sygesikringsbevis til testning. 

• 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 mandag og onsdag fra kl. 10.30-12.30.   

Er man 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 andre muligheder for at blive testet fremgår af Morsø Kommunes hjemmeside. 

 

Ulovlig billeddeling 

• Vi er blevet gjort opmærksomme på, at der i øjeblikket, blandt en del ældre skoleelever på Mors, 

deles meget private billeder af piger. Vi vil derfor opfordre til, at I får en snak om, hvordan man 

forholder sig, hvis man er kommet i den situation, at ens billeder deles med uvedkommende, eller 

man er bekymret for, om dette kan ske. 

Deling af billeder er ulovligt og kan, afhængig af karakteren, være omfattet af straffelovens 

bestemmelser vedr. ulovlig billeddeling, blufærdighedskrænkelse og i værste fald besiddelse af 

børneporno.  

Man kan altid søge råd og vejledning ved SSP (Skole, Social og Politi) ved Morsø Kommune. 

Direkte nummer til Joan Kirkebak er 2256 9512.  

 

 

Klasseinfo 

indskoling Brug af SFO 

• Vi skal selvfølgelig være forsigtige og overholde retningslinjer i forbindelse med 

Covid-19. Dette har indebåret opfordringer til at benytte SFO mindst muligt, 

men… 

Det er også vigtigt, at elevernes sociale trivselsbehov vurderes, og SFO’en bør 

benyttes i det omfang, det er nødvendigt, for at barnets trivsel er tilgodeset i 

dagligdagen. Så dette er en opfordring til at benytte SFO’en efter barnets behov og 

ikke alle andres       

 

 

 

 

SFO 
Brug af SFO 

• Vi skal selvfølgelig være forsigtige og overholde retningslinjer i forbindelse med Covid-19. Dette 

har indebåret opfordringer til at benytte SFO mindst muligt, men… 

Det er også vigtigt, at elevernes sociale trivselsbehov vurderes, og SFO’en bør benyttes i det 

omfang, det er nødvendigt, for at barnets trivsel er tilgodeset i dagligdagen. Så dette er en opfordring 

til at benytte SFO’en efter barnets behov og ikke alle andres       
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Store bagedage 

• Der kommer til at være bageaktiviteter på forskellig måde i SFO’en i næste uge. Det kommer også 

til at gælde spirerne      

Spirerne 

• Spirerne er kommet godt i gang. I næste fredagsbrev kommer der lidt billeder fra deres dagligdag. 

 

God weekend 

Frank 
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