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Fredagsbrev 7. januar 2022 
 

Alle Først og fremmest godt nytår til alle 

• Vi er kommet godt i gang med en hverdag, der er tæt på det normale, selvom vi er lidt mere 
opdelt. Vi har lidt øget fokus på rengøring, og undgår for store sammenstimlinger, og der er 
frikvarter udendørs for indskoling og mellemtrin, mens der luftes ud.  

• Vi har jo kun haft meget få tilfælde af smitte indtil nu, men vi havde 9 elever med smitte 
igår fordelt ret jævnt over klasserne, så vi kommer jo nok også til at se et noget anderledes 
smittebillede end tidligere. Der ændres hele tiden retningslinjer i fh.t. at være nær kontakt,  
så det kan være lidt svært at holde sig opdateret. Vi kan anbefale www.coronasmitte.dk og 
deres guides for smittede eller ”nære kontakter”. I er selvfølgelig også velkomne til at 
kontakte os, hvis I har spørgsmål. 

• Som vi skrev i mail til jer, så skal vi melde antallet af smittede løbende til Morsø Kommune, 
og har brug for at man lige melder tilbage til kontoret, hvis der er smittede elever. 

 
 
Testning og selvtest 

• Vi opfordrer til at alle elever får foretaget en selvtest, inden de møder i skole igen mandag. 
Vi udleverer 1 selvtest til hver elev fremadrettet hver fredag, og så er der tilbud om testning 
med podere en gang om ugen på skolen. I næste uge kommer de på tirsdag. 
Selvtestningen afslørede mindst ét tilfælde i den forløbne uge, og reddede måske skituren 
for 8. kl. Så selv om det ikke er en 100 % sikker metode, er det med til at få os bedst muligt  
igennem en bøvlet periode. 

• For at kunne deltage i den kommunale test, skal der foreligge nyt samtykke, så husk at sende 
svarmail til kontoret, hvis I ønsker, at jeres barn skal deltage i dette. 

 
 

 
SFO-Nyt 

 
Corona 

• Vi forsætter med klasseopdeling så vidt muligt. Det gælder også de faste dage i gym. og sløjd. 
 
Oprydning 

• I næste uge vil der den dag med det bedste vejr være oprydning af det levende hegn ud mod marken 
(børnene får besked dagen før). 
Vi slutter af med æbleskiver og kakao. 

 
Pasning i vinterferien 

• Tilmelding til vinterferien er tilgængelig på opslagstavlen i SFO’en 

 
God weekend 

Flemming & Frank 
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