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Fredagsbrev 10. december 2021 
 

Alle Corona 

• Hjemmeundervisningen  
Hjemmeundervisningen, onsdag den 15/12 til tirsdag d. 21/12 + mandag d. 3/1 og tirsdag d. 
4/1 i det nye år, bliver organiseret lidt anderledes end i foråret. 

o Bh-kl.- 5. kl. får materialer, der kan arbejdes selvstændigt med. 
o 6.- 9. får hjemmearbejde med spørgetimer med lærerne på Teams. 

• Nødpasningsmulighed for elever i bh-kl. til og med 4. kl. 

o Elever, der er omfattet af retten til nødpasning jf. den mail, der blev sendt igår, skal 
tilmeldes til nødpasning på den mail, der sendes til Bh-kl.- 4. kl.’s forældre. Vi vil 
bede jer besvare den, så vi får hurtigt overblik over behovet. Tilmelding skal ske 
senest mandag 13/12. 

Opsigelse  

• Som nogle af jer allerede har hørt, har Thomas Pedersen valgt at opsige sin stilling. Han har 
fået tilbudt en stilling som projektleder ved Morsø Ungdomsskole. Vi har sat stor pris på 
Thomas’ bidrag til skolen gennem de år, han har været her, men har også forståelse for, at 
han vil prøve denne mulighed af og ønsker ham al muligt held og lykke med den. 
Vi sætter en ansættelsesproces igang så hurtigt som muligt. 

 
Juleafslutning tirsdag d. 14/12 kl. 8.10-12 

• Vi afholder den planlagte juleafslutning på tirsdag, som vi skulle have haft den 21/12. 
Det bliver arrangementer i de enkelte klasser. 

• Der er ”Æbleskiveudsalg” fra 9. kl.  
Prisen er 10 kr. for 3 æbleskiver og et glas saftevand. Betaling skal medbringes mandag. 

 

 

Klasseinfo 

Indskolingen Lus 

• Vi har tilfælde af lus, så tjek for lus. Proceduren er, at man kan komme i skole, når 
man er i behandling, hvis man er uheldig at have fået ubudne gæster. 

Overbygning 9. kl. 

• Skole-/hjemsamtaler tirsdag d. 14. december afholdes som planlagt. Der er sendt 
mail. 

 

SFO 
Hurtige ændringer til juleaktiviteterne 

• Bh-kl.: Julehygge mandag den 13. fra kl. 14 -15. Husk en pakke til pakkespil, max 20, kr. 

• 1. kl.:   Julehygge tirsdag den 14. fra kl. 13 – 15. Husk pakke til pakkespil, max 20 kr. 

• 3.- 4.- og 5. klasses julefrokost aflyses. Istedet holder vi julehygge mandag den 13. med pakkespil. 
Husk pakke til max 20 kr. 

PS. Husk at få jeres gaver med hjem. 
 

God weekend! 

Flemming & Frank 
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