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Kære forældre 

Desværre, så har Corona sat et stort aftryk på dagsordenen her i juletiden. Lærerne og jeg har haft et 

møde i dag, hvor vi har kigget på de kommende skoledage. Vi har besluttet at lave nogle 

skemaændringer for at tage højde for skolens nuværende aktuelle smittesituation. 

 

I morgen, fredag d. 10. december bliver en klasselærerdag, så eleverne har den samme lærer hele 

dagen. Alle møder til normal tid. 

Bh – 2. klasse har fri klokken 11.45  

3. – 9. klasse har fri klokken 12.45 

 

Vi holder en lidt anderledes juleafslutning tirsdag d. 14. december, inden børnene sendes hjem til 

fjernundervisning. Det bliver også en klasselærerdag, hvor børnene er i klassen sammen med deres 

lærer. Vi skal have æbleskiver, og i løbet af dagen vil vi forsøge at livestreame kåringen af årets 

flotteste julenisser og nogle julesange, inden vi rydder op i klasserne. 

Alle børn møder til normal tid og har fri klokken 11.45. 

 

Test 

Vi har et stort ønske til jer alle omkring testning af jeres børn. Vi håber, at I vil afsætte tid i weekenden 

til at få foretaget en kviktest, så alle der møder ind mandag morgen, møder ind med en frisk negativ 

test. Hvis I eller jeres børn tester positive i løbet af de kommende dage, eller hvis I vælger at holde 

jeres børn hjemme, så vil vi meget gerne have besked inden søndag aften, da lærerne og jeg mødes for 

at tage bestik af situationen og eventuelt foretage yderlige foranstaltninger. Vi arbejder på at få 

kommunen til at foretage test på skolen i starten af næste uge. I kan hjælpe jeres børn meget og spare 

tid for testpersonalet, hvis børnene har en seddel med, hvor deres cpr-nummer og jeres telefonnummer 

står på.  

 

Fjernundervisning og nødpasning 

Onsdag, torsdag og fredag i næste uge bliver omlagt til fjernundervisning. Det betyder, at vi skal have 

gang i ”Teams” igen. Vi bruger de kommende dage på at tjekke op på om eleverne kan logge på osv. 

Eleverne i børnehaveklassen vil blive oprettet på teams, men deres undervisning vil primært foregå 

gennem en læseplan, som lærerne laver. Ved de større elever følges skoleskemaet nogenlunde som 

vanligt. Der kan dog være fortælletimer, hvor eleverne får et link til en relevant dokumentar eller 

lignende.  

Der er ikke fjernundervisning mandag d. 20 og tirsdag d. 21. december. Skolen tilbyder nødpasning til 

og med d. 21. december. Nødpasning kræver tilmelding og I bedes udfylde det vedhæftede skema.  
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