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Fredagsbrev 17. december 2021 
Alle Kære alle  

Det blev en lidt anderledes afslutning på året, end vi vist alle lige havde håbet på.  
Vi håber, at 2022 bliver året, hvor vi igen kan leve et liv med samvær og glæde i større fællesskaber. 
 
Med dette års udgang slutter Jan også sit arbejdsliv og går på pension. 

  
 
Jan nåede at være ansat godt og vel 14 år på skolen. For mange elever har han været en fast 
bestanddel i deres skoletid, og de tog alle afsked med ham i tirsdags.  
En fast del af Jans virke har også været at belønne en indsats med et bolsje, når man gav en hånd 
med. Det blev markeret med mange bolsjer i afskedsgave og andre fine gaver. 
Onsdag tog kollegerne afsked med ham over noget smørrebrød og masser af kage. 
Vi ønsker alle Jan et godt og velfortjent otium. 
 
Tak for samarbejdet til alle i året der gik. I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår. 
 
Skolestart efter nytår 

• Vi starter op med nødpasning 3. og 4. januar, som tidligere beskrevet. 

• 5. januar møder alle ind efter normalt skema. Teater-produktion er udskudt til efter 
vinterferien.  

• Der er udsendt nye retningslinjer i den forbindelse. Disse indebærer bl.a.  at  
o eleverne skal holdes mere adskilt end vi har haft det tidligere 
o afstands-anbefalinger mellem medarbejdere og forældre efterleves, herunder at  

▪ aflevering/afhentning bør foregå udendørs 
▪ besøgende på skolen bærer mundbind 

o Alle elever og ansatte opfordres til at lade sig screeningsteste to gange ugentligt, også 
selvom man er vaccineret eller har haft corona 

o Alle elever – både vaccinerede og uvaccinerede – testes hurtigst muligt på 4.- og 6. 
dagen, hvis de har været i kontakt med en smittet. Kun hvis en test er positiv eller 
hvis barnet får symptomer, skal barnet holdes hjemme. Ellers må man gerne komme 
i skole, dagtilbud mv. 

• Der har været forskellige udmeldinger om selvtest til skoleelever efter nytår. Vi har ikke 
modtaget information om den praksis kommer til at omfatte os endnu. 

God jul og nytår 
Frank 
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