
 

 

Nødundervisning og nødpasning fra mandag den 4. januar 

til fredag den 15. januar 2021. 

Kære forældre, her er vores plan nu hvor regeringen 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 18. januar. 

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

afvikles på Skype.  

Det er vigtigt generelt 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 – især 

de første par dage vil være 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. 

I perioden (og hvis den forlænges) gælder følgende: 

0. – 4. klasse: 

Der foregår nødundervisning hver dag fra 8 – 13. De enkelte klasseteam kontakter jer på mandag 4. januar 

kl. 10, hvor børnene skal være klar på AULA. Undervisningen kan bestå af Skypeundervisning, lektielæsning, 

trivselsaktiviteter mm afbrudt af pauser. Klasseteamet melder ud hvordan det kommer til at spille af.   

Bogafhentning: Vi vil gerne bede om at I kommer og henter bøger, hæfter mm. tirsdag eftermiddag mellem 

13 – 17. Lærerne skriver til jer hvad I skal hente. Husk, kun 1 ad gangen i klassen.  

5. – 9. klasse: 

Der foregår nødundervisning hver dag fra 8 – 14. De enkelte klasseteam kontakter jer, som 

tidligere meldt ud, på mandag den 4. januar kl. 10, hvor man skal være klar på AULA. 

Klasseteamene melder ud på AULA.  



 

Bogafhentning: Mandag eftermiddag. Lærerne skriver hvad der skal hentes. Kun 1 ad gangen i klassen.  

Mellem kl. 12 – 13 henter 7. og 6. klasse. Brug egen indgang.  

Mellem kl. 13 – 14 henter 5. og 9. klasse. Brug egen indgang. 

Mellem kl. 14 – 15 henter 8. årgang. Brug egen indgang.  

Valgfagsårsprøve: Aflyses, da der pt. er totalt forbud mod at have undervisning på tværs af klasser, så vi 

kan ikke regne med at vi kan gennemføre efter nedlukningen. Årskarakteren overføres til eksamenskarakter 

jvf vejledningen.  

Projektopgave 9. klasse: Lærerteamet vender tilbage med info.  

 

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 søndag den 3. januar kl. 15, så vi kan koordinere. Skriv behov for hele uge 1, med navn og 

tider. Nødpasning gælder for alle børn, hvis forældre ikke kan finde andre muligheder, uanset erhverv. Er 

der problemer, tvivl eller spørgsmål 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 kan nødpasses i særlige tilfælde. Det kan skyldes særlige pædagogiske behov eller sociale 

forhold. 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. Vi holder Nytårsferie 31.12 og 1.1 

men ellers er vi klar til at hjælpe.  

Trods den kedelige start – GODT NYT ÅR 2021 til alle. Det har vi fortjent. 

 

Kasper Johansen, skoleleder 

Tania Karlshøj-Nielsen, afdelingsleder for indskoling og SFO. 


