
 

 

Nødundervisning og nødpasning forlænget til og med uge 5 
(fredag den 5. februar 2021). 

Kære forældre, her er vores plan nu hvor regeringen yderligere har forlænget den nedlukning der blev sat i 

gang mandag den 21. december. Det betyder at skolen er lukket for almindelig undervisning i perioden og I 

opfordres til at holde jeres børn hjemme, der hvor det er muligt. Skolen åbner igen mandag den 8. februar. 

Det betyder – igen desværre – at vi udskyder alle møder med jer, der ikke er strengt nødvendige, eller kan 

afvikles på Skype. Denne gang til den anden side af vinterferien. 

Det er vigtigt igen at sige, at det er nødundervisning, det betyder at der er fag der ikke kan afvikles og der 

er aktiviteter der ikke kan gennemføres, som vi er bedst til – nemlig ved at være sammen! Fokus er primært 

på læsning, dansk, matematik og trivsel. Men vi vil også tilbyde andre fag. Det er vigtigt for os at der er 

øjenkontakt hver dag og vi reagerer hurtigt på børn der ikke er ”med”. Det er primært klassens faste lærere 

der er på. Den feedback lærerne og vi i ledelsen får, er vigtig for at vi kan blive ved med at holde humør og 

energi i opgaven – ud til jer derhjemme, og tilpasse det der hvor det er muligt, til den enkelte elev. Vi har 

nul interesse i at stresse jer derhjemme og har brug for dialogen med jer, til også at få det bedste ud af 

situationen.  

0. – 4. klasse: 

Der foregår nødundervisning hver dag fra 8 – 13. De enkelte klasseteam står for kontakt til børnene. 

Undervisningen kan bestå af Skypeundervisning, lektielæsning, trivselsaktiviteter mm afbrudt af pauser.  

5. – 9. klasse: 

Der foregår nødundervisning hver dag fra 8 – 14. . De enkelte klasseteam står for kontakt til børnene. 

Undervisningen kan bestå af Skypeundervisning, lektielæsning, trivselsaktiviteter mm afbrudt af pauser.  

 

Nødpasning: 



 

Har du børn i 0. – 4. klasse og har brug for at få dem i nødpasning, skal du kontakte Tania og Kasper på 

AULA senest fredag kl. 15 hver uge.  Man kan dog også kontakte os i ugen. Nødpasning gælder for alle 

børn, hvis forældre ikke kan finde andre muligheder, uanset erhverv. Er der problemer, tvivl eller spørgsmål 

der haster, så kontakt Kasper på 60101035, så finder vi en løsning. 

Er man i nødpasning, følger man sin klasses nødundervisning i skoletiden. Derudover er SFO åben 6 – 8 og 

13- 17 (16), dog kun hvis man er tilmeldt SFO i forvejen.  

Ældre børn fra 5. til 9. klasse kan nødpasses i særlige tilfælde. Det kan skyldes særlige pædagogiske behov 

eller sociale forhold, hensyn til trivsel. I skal kontakte Kasper, hvis I vurderer jeres barn har brug for 

nødpasning. Det er skolelederens vurdering i givet fald. Skolen kan også kontakte familier med en plan for 

nødpasning, hvis vi vurderer det er bedst for barnet. Også her vil man følge klassens undervisning med 

tilsyn. Er det meget få elever, må vi her godt blande elever mellem klasser – blot med afstandsregler! 

Skriv ring eller sms, hvis vi kan hjælpe jer med spørgsmål eller dilemmaer.  

Kasper Johansen, skoleleder 

Tania Karlshøj-Nielsen, afdelingsleder for indskoling og SFO. 


