
Hej med jer 

Så er det dagen før dagen, og vi har gjort de sidste ting klar på skolen i dag. Vi glæder os til at 

komme i gang igen, også selvom omstændighederne er specielle.  

I morgen er det vigtigt, at børnene bruger de rigtige indgange, som beskrevet i sidste mail. 

I skal stadig huske at holde afstand til de andre. Forældre må heller ikke gå ind på skolen, så 

børnene skal afleveres ved indgangen. Skal I hente eller aflevere noget på skolen, så skal det foregå 

udenfor den almindelige åbningstid. 

 

• Bh. – 1. klasse: bruger hovedindgangen ved gårdspladsen.  

• 3. og 4. klasse: bruger indgangen ved den lille flisegård ved musiklokalet og skibet.  

• 2. og 5. klasse: bruger indgangen i ”den sorte boks” udskolingen 

 

SFO 

Jeg har været lidt uklar omkring tilmelding til SFO. Det er meget vigtigt, at I giver Lene besked 

omkring jeres børns brug af SFO. Vi ønsker, at SFO´en er tilbud til jer, så I kan få hverdagen til at 

fungerer, men det er ikke et tilbud, som skal bruges, hvis det ikke er nødvendigt. I må meget gerne 

informere Lene hurtigst muligt.  

Tilmelding til SFO sker gennem Lene: Lene@ojf.dk 

 

Skemaer, mødetider og bus 

Vedhæftet kan I se skemaerne, som de ser ud nu. Der er ikke sat fag, men lærere på. Vi forsøger at 

begrænse antallet af forskellige lærere i klasserne. Der kommer til at foregå en del aktiviteter 

udendørs, derfor skal børnene have tøj til udendørs brug, hver dag 

 

Jeg har tidligere meldt ud, at 3. – 5. klasse, skal have fri kl. 13.00. Det er der flere af jer, som har 

gjort mig opmærksom på, at det er dumt i forhold til bus. 3. – 5. klasse har derfor fri, så de kan 

komme med bus 12.45.  

I forhold til børn, som måske alligevel skal vente på bus eller mor og far, så er det vigtigt, at de 

opholder sig i deres klasse, eller der hvor de må opholde sig i pauserne. Vi skal stadig forsøge ikke 

at blande børnene, selvom de har fri. 

 

Skolen åbner kl. 7.55, hvor første time starter. Lærerne vil være klar i klasselokalerne, og vi ser 

gerne, at børnene først møder umiddelbart inden skolestart. Kontakt Simon, hvis dette er umuligt. 

Børn fra Bh – 3. klasse kan komme SFO. Kontakt Lene, hvis dette er nødvendigt: Lene@ojf.dk 

 

Personale i risikogruppen 

Vi har medarbejdere på stedet, som er i risikogruppen. Selvom sundhedsstyrelsen skifter holdning 

til, hvornår man er i risikogruppen, så ønsker vi ikke at tage chancer. Derfor er Sabrina og Ingrid 

ikke at finde på skemaet. Vi har dækket deres timer ind med andre lærere, så der kommer ikke 

fremmede vikarer.  

 

Vedr. hygiejne 

I må meget gerne vise denne video fra sundhedsstyrelsen til jeres børn. 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film_-Corona-Nyt---Saadan-gaar-vi-i-skole-

igen?fbclid=IwAR0kFlMlwshSqDaHq7aOqgrpuopyVP6wslXSWujWta5_8JYAvjn8V8k0ptc 

 

mailto:Lene@ojf.dk
mailto:Lene@ojf.dk
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film_-Corona-Nyt---Saadan-gaar-vi-i-skole-igen?fbclid=IwAR0kFlMlwshSqDaHq7aOqgrpuopyVP6wslXSWujWta5_8JYAvjn8V8k0ptc
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film_-Corona-Nyt---Saadan-gaar-vi-i-skole-igen?fbclid=IwAR0kFlMlwshSqDaHq7aOqgrpuopyVP6wslXSWujWta5_8JYAvjn8V8k0ptc


Vi har sørget for håndsprit ved alle indgange og klasser. Vi kommer også til at snakke om håndvask 

osv. på skolen indtil både børn og voksne brækker sig 😉 Der er ydermere købt hjælp til rengøring, 

så vi kan imødekomme sundhedsstyrelsens vejledning.  

 

Torsdage med Peter Appel i naturen 

Peter Appel kommer hver torsdag, hvor han laver naturfaglig undervisning udendørs. På torsdag er 

det børnehaveklassen og senere 1. klasse som skal have Peter. De dage, hvor Peter er her, skal 

børnene have tøj med, som passer til vejret. Peter har bedt mig informere jer om, at han også tager 

sine forholdsregler, således grej osv. bliver desinficeret efter brug hver gang.  

 

 

Fjernundervisning 

Der er gået 3 uger med fjernundervisning, og lærerne har evalueret på forløbet indtil nu. I 

udskolingen vil vi ændre lidt på strukturen af undervisningen, således at eleverne får noget, som 

ligner et skoleskema. 

Der bliver lagt opgaver ud, som passer til de enkelte dage/timer, således der ikke ophober sig en 

stor lektiebyrde, når ugen er omme. Lærerne som er sat på de enkelte dage kan kontaktes i 

forbindelse med vejledning osv. Der kan også være nogen, som bruger skype, Discord, teams eller 

andre kommunikationsværktøjer. I kan se i det vedhæftede skema for fjernundervisning, hvordan 

programmet ser ud. Vi starter allerede i morgen.  

 

Har I børn i Bh – 5. klasse, men beslutter at holde dem hjemme, så vil skolen stadig gerne være 

behjælpelig med opgaver, som kan laves hjemme. I skal blot have forståelse for, at nu er 

undervisningen på skolen gået i gang, så der kan ikke forventes helt så detaljeret plan for 

hjemmeundervisning.  

  

 

Skole og forsamlingsregler 

I skal bemærke, som tidligere udmeldt, at ”forsamlingsforbuddet” er ophævet, når rammen er ”en 

skole”. Derfor kan man godt være mere end 10 mennesker forsamlede. Det gælder dog fortsat, at 

der skal være mindst 2 meters afstand. Det er vigtigt igen at slå fast, at det fra både politisk og 

sundhedsfaglig side er blevet præciseret, at ”børn er børn”, og at man derfor ikke kan forvente de 

samme krav overholdt af børn, som vi kræver af voksne. Børn må derfor gerne lege – men helst i 

mindre grupper. Læs Sundhedsstyrelsens ”Vejledningen om gradvis, kontrolleret genåbning”. 

 

Som I kan se på skemaerne, så har vi lavet forskudte pauser, så alle børnene ikke er ude på samme 

tid. Vi gør vores bedste for at holde klasser og børn adskilte, men at inddele børnene i faste små 

grupper på max 5 vil være en umulig opgave at håndhæve gennem længere tid.  

 

Vi glæder os til at se jeres børn igen, og vi skal nok passe godt på dem, mens de er i skole og SFO. 

Jeg er sikker på, at vi nok skal komme godt gennem den næste tid.  
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