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Nyhedsbrev 

 

Kære forældre 

Så er det blevet tid til at Bh – 4. klasse må komme i skole igen. Det er vi selvfølgelig 

glade for, og vi glæder os til at se dem igen. Børnene kommer tilbage til en hverdag på 

skolen, som er meget lig den, vi havde tilbage i april, da børnene kom i skole efter den 

første hjemsendelse.  

 

Det betyder at børnene skal isoleres på deres stamhold/klasse. Derfor må børnene ikke 

være sammen på tværs af klasserne i pauserne og i undervisningen. Undervisningen 

betegnes igen som nødundervisning netop af denne årsag, idet vi ikke kan gennemføre 

f.eks. idræt, fortælling, valgfag osv. Bh – 1. klasse bliver betragtet som et hold, da de 

også var sammen i undervisningen inden børnene blev sendt hjem.  

 

Vi forsøger at have så få lærere som muligt tilknyttet de enkelte klasser, for at undgå 

smittespredning bedst muligt. Skemaerne er derfor lavet om, som I kan se i det 

vedhæftede. Skemaændringerne påvirker som udgangspunkt ikke de øvrige klasser, 

som modtager fjernundervisning, men i de tilfælde hvor det gør, så giver lærerne 

besked omkring ændringerne.  

Vi gør en indsats omkring hygiejne, men I må meget gerne hjælpe børnene med at 

huske på at vi skal spritte hænder ofte i løbet af dagen.  

 

Indgange:  

Der er en lille ændring omkring vores indgange. Der bliver sat skilte på dørene i dag, 

så vi håber det er til at finde ud af. 

Hovedindgangen: 3. klasse 

Indgangen i flisegården/skibet: Bh – 1. klasse 

Sandkassen/lærerværelset: 2. klasse 

Vindfanget/fællesrummet: 4. klasse. 

 

Aflevering og afhentning af elever bør i det omfang, det er muligt, foregå udenfor, så 

forældrene ikke kommer indenfor på skolen. Hvis dette ikke er muligt, så skal 

forældre anvende mundbind eller visir indenfor på skolen og SFO.  

  

 

 

http://www.ojf.dk/
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Vi gør vores bedste for at overholde sundhedsstyrelsens retningslinjer (se vedhæftet). 

Vi kan dog blive udfordret omkring opdelingen af eleverne i vores SFO, hvis alle 

mand benytter sig af SFO´en den kommende tid.  

 

Fjernundervisningen har varet længe, og den kommer til at vare endnu længere for de 

større elevers vedkommende. Det er selvfølgelig rigtig træls, men det virker også til at 

børnene er blevet ret gode til at gebærde sig på teams. I den forgangne uge har 7. – 9. 

klasse arbejdet med projektopgave. Det er gået rigtig godt, og alle har fået fremlagt 

deres projekt i løbet af denne uge. Digitalt, selvfølgelig       

 

Vi følger udviklingen særligt omkring 9. klasses afgangsprøve, og vi orienterer jer, så 

snart der kommer nyheder på denne front.  

 

I den ”Sorte bygning” arbejdes der for tiden på at gøre stedet mere hyggeligt og 

personligt. Der er planer om at male og udsmykke både klasselokalerne og 

fællesarealerne. Børnene bliver inddraget, så de er med til at sætte deres præg på 

stedet.  

 

På tirsdag flager skolen på halvt, da en af vores tidligere elever, er gået bort og skal 

bisættes på tirsdag.  

 

Fastelavn 

På torsdag d. 11. feb. fejrer vi fastelavn i klasserne. Vi slår katten af tønden og klæder 

os ud, som vi plejer, men børnene forbliver i deres klasser, så vi kan overholde 

retningslinjerne.  

 

Lus 

Vi opfordrer jer til at tjekke børnene inden de kommer i skole på mandag.  

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hud/sygdomme/kloeende-

lidelser/lus-og-kaemning/ 
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