
 

 

Delvis genåbning til nødundervisning mandag den 8. februar 2021 

 

Kære forældre, her er en række vigtige informationer omkring genåbning for 0.-4. klasse på mandag og 

indtil videre frem til og med fredag den 26. februar 2021. 

Vi glæder os til at tage imod vores yngste elever på mandag. Vi er meget optagede af at det er trygt at 

sende sit barn herovre og vi vil have ekstra fokus på tryghed, relationer og trivsel i opstarten, både for de 

børn der er i skole og de børn der desværre fortsat må blive hjemme. Vi overholder alle retningslinjer som 

myndighederne har lagt ud. Der gælder et generelt afstandskrav på 2 meter på skolen, men ikke inden for 

den enkelte klasse.  

Der er fortsat tale om nødundervisning. Det betyder at vi gennemfører al det undervisning der er praktisk 

og logistisk muligt, men vi kan ikke gennemføre et normalt skema. 

Der er fortsat ingen forældremøder, netværksmøder eller andet, medmindre det er strengt nødvendigt. 

Øvrige møder er fortsat på Skype. Kontoret vil fortsat kun være åbent pr. telefon eller mail.  

0.-4. klasse: 

Skoledagen er fra 7.45 – 12.45 alle dage. Klassen og nogle få personaler er samlingspunktet og der vil 

hverken være undervisning eller frikvarterer på tværs af klasser. Vi har fortsat faste indgange og faste 

toiletter og fokus på håndvaskerutiner.  

Forældre og små søskende har fortsat kun adgang til skolen efter aftale, eller i særlige tilfælde. Der er krav 

om mundbind hvis man  befinder sig på skolens areal.  

Hvis I har brug for at aflevere skoleting for jeres børn, er det bedst I gør det i morgen fredag ml. 12 og 14.  

SFO: 

Fra uge 6 vil der være åbent igen i SFO’en med nødpasning. Det er vigtigt at I melder jeres 

barn til, så vi kan tilpasse med personaler og Corona hensyn. 



 

Sidste tilmeldingsfrist er i morgen fredag den 5/2-21. Så længe der er nødpasning vil der hver uge komme 

en ny tilmelding. 

I skal derfor skrive til Helle på Aula om i har brug for pasning og i hvilket tidsrum. Det er vigtigt at I skriver 

tidspunkt på. 

SFO’en er fortsat åben fra 6.00-7.45 og igen fra 12.45-17.00 (fredag til 16.00) 

Lidt info: 

Husk når I kommer i SFO’en, så skal der bruges mundbind eller visir. Når jeres barn kommer tilbage i 

SFO’en, så er der startet en ny pædagogstuderende Zenia, håber I vil tage godt imod hende. Husk at uge 7 

er der vinterferie og lukket. 

5. – 9. klasse: 

Der er fortsat nødundervisning hjemme, organiseret på samme måde som hidtil, hvor det er klasseteamet 

der koordinerer og kommunikerer primært.  

Der er fortsat mulighed for at aftale nødpasning for 5. – 9. klasse, efter aftale med skoleledelsen. Vi regner 

med at fortsætte med de aftaler vi allerede har indgået i de samme lokaler. De familier behøver ikke 

kontakte os. I nødpasning gælder det at klasser godt må blandes når de er så få, men dog ikke med andre.  

Skoletid for 5. – 6. klasse er fra nu af 7.45 – 12.45, af skemamæssige grunde og fortsat 7.45 – 13.45 for 7. – 

9. klasse. Logintidspunkter aftales fortsat med de enkelte klasser.  

 

 

 

Har I spørgsmål må I ikke tøve med at kontakte os. Vi har klaret det før i fællesskab – vi gør det igen! 

 

Kasper Johansen 

Skoleleder 

 

 


