
 

 

Kære forældre og elever,  

 

Vi glæder os virkeligt meget til at kunne åbne skolen for alle børn fra på mandag kl. 7.45. Lige som 

sidst har vi brug for jeres hjælp til at få den tryggest mulige opstart og velfungerende hverdag for 

os alle. Vi vil godt – igen – takke jer for at respektere og bakke op om den måde vi driver skole på 

– det kan mærkes! 

Vi har siden åbningen haft stort held med at sprede den størst mulige tryghed ved at være 

grundige og få gode rutiner. Vi har været gode til at hjælpe hinanden ved at leve op til de regler og 

retningslinjer der gælder og vi tror på det fortsat. 

- Vi har brug for at I taler instrukserne til børn grundigt igennem inden mandag morgen. Vi 

følger op med info på video for at hjælpe det på vej. Elever fra 6. – 9. klasse skal læse 

dette brev sammen med en forælder/værge.  

 

- Vi har brug for jeres respons så vi hurtigt kan rette op på ting der er brug for at ændre.  

 

 

Skolen er åben for alle børn fra 0. – 9. klasse fra mandag den 18. maj.  

 

Mødetid er 7.45 – 11.45. Her efter vil der være opgaver der skal løses der hjemme, alt efter 

klassetrin.  

Hvis der er børn der får lang ventetid på busser på grund af disse mødetider, tilbyder vi at føre 

tilsyn med lektiecafé. Kontakt ledelsen hurtigst muligt.  

Forældre tilrådes fortsat ikke at møde op på skolen uden aftale og aflevering er fortsat på fortovet. 

Dog er afhentning i SFO ved trappen til SFO.  Efter aftale med skolebestyrelsen vil der 

ekstraordinært ikke blive afholdt skole-hjemsamtaler for foråret 20 pga CORONA-krisen og 

forældremøder er fortsat ikke mulige grundet forsamlingsforbud. Vi vil dog indkalde til 

samtaler med elever og forældre ved behov til fx netværksmøder. Nogle møder vil 

kunne aftales på Skype. I er naturligvis selv velkomne til at henvende jer til skolen og 

bede om en status på jeres barns skolegang eller et møde – den mulighed er der altid!  

 



 

 

 

0. - 5. klasse:  

De forskellige rutiner og regler gælder fortsat og vi har oplevet at børnene har løst opgaven rigtigt 

flot. Man skal fortsat holde afstand, vaske hænder ved skift og kun være de steder man må være. I 

klassen skal man blive på sin plads – altid.  

I denne fase har vi kunnet samle alle klasserne i hele grupper, da afstandskravet nu lyder på 1 

meter og derfor får nogle af klasserne nye lokaler og indgange allerede fra fredag. Det gennemgik 

de voksne med børnene allerede torsdag. Der vil fortsat gælde inddelinger med pauseområder og 

legegrupper og faste toiletter. En meget stor andel af timerne vil der være 2 voksne på klassen. 

Især den ældste del af denne gruppe vil mærke en øget opgavemængde, hvor det meste 

kan nås i skolen, men hvor der vil være lektier, opgaver eller træningsøvelser derhjemme.  

 

 

Til 6. – 9. klasse:  (læs med dit barn) 

FØR: Sørg for at I har talt grundigt igennem derhjemme, at det bliver skole på en helt anden måde 

end vi kender det. Det er vigtigt at man anstrenger sig for at overholde de særlige regler, så alle 

kan føle sig trygge ved at være ovre i skolen. Vi kan sagtens få det godt og sjovt, vi må bare 

opføre os anderledes end vi er vant til. I er de ældste på skolen og I er rollemodeller og har et 

kæmpe ansvar for de yngste – de kigger på hvad I gør. Lige nu kan vi ikke gradbøje regler efter 

alder, som vi plejer – de gælder for alle!  

Det mindste tegn på sygdom eller feber, snot mm. gør at dit barn bør være hjemme indtil 48 timer 

efter symptomer er væk. Hvis skolen oplever at et barn viser sygdomstegn, så vil hjemmet straks 

blive kontaktet og barnet skal hjem. Sygdom i familien gør ikke at man behøver blive hjemme, så 

længe man følger de regler der er i skolen. Hvis en elev eller ansat konstateres smittet med 

COVID-19, vil skolen informere om det, med henblik på at de personer, den pågældende har været 

i nær kontakt med, informeres. Kontakt skolen eller hjemmets læge hvis I er i tvivl! Fravær pga 

Corona regnes ikke for ulovligt, også selvom man ikke er syg eller i risikogruppe. Hvis man er 

forhindret i at komme i skole pga særlig risiko ved smitte i hjemmet, skal der, efter konsultation 

med læge, aftales hjemmeundervisning med Center for Skole. Kontakt ledelsen hvis I er i tvivl.  

 

NÅR DU KOMMER TIL SKOLEN: 

Mød ikke for tidligt op. Der vil være voksne fra 15 minutter før første lektion. Dørene åbner først 

7.30. Mød op i skolen uden at klumpe jer. Vask hænder ved ankomst på en af vaskene i gården 

eller ved fagbygningen. Hold afstand i køen. 1-2 meter. Der er en voksen du kender til at tage imod 

dig og vise hvor du skal være. Man holder afstand og man går kun ind ad døre 1 ad gangen. Alle 

døre er åbne så vidt muligt og det er kun voksne der åbner og lukker døre.  

 

 



 

I KLASSEN: 

I klassen har man en plads som man skal blive på. Man må kun rejse sig når man får lov. Der 

bliver vasket hænder før og efter timer og toiletbesøg. Man må kun gå ud af klassen når man får 

lov.  

Det er bedst med en frugt-madpakke der kan ligge i egen taske. Der er ikke adgang til køleskab. Vi 

regner med at eleverne spiser frokost hjemme. Sørg for at ALT skoleudstyr er i orden. Man kan 

ikke bare lige låne en kammerats viskelæder osv. Ipad og PC skal være OPLADET ;) 

 

Undervisning: 

Det er fortsat sådan at vi har nødundervisning i hele Danmark og der kan ikke undervises i alle fag 

og på den måde vi plejer, men vi har nu fået mulighed for at øge den faglige indsats, når børn og 

lærere kan mødes – det er nu engang der undervisning er bedst! 

6. – 7. klasse: 

Lærerne vil fortsat lægge planer ud på ugebasis og det er dem man arbejder efter – mest på 

skolen, men også opgaver hjemme. Lærerne vil ikke være lige så nemme at få kontakt til om 

eftermiddagen, men kan fortsat hjælpe når de ikke er til møder eller løser andre opgaver.  

8. klasse: 

 I arbejder efter den plan der nu er lagt, der er kun få ændringer. Lærerne vil ikke være lige så 

nemme at få kontakt til om eftermiddagen, men kan fortsat hjælpe når de ikke er til møder eller 

løser andre opgaver.  

9. klasse: 

Også her gælder planen og I vil få nogle opgaver i nogle af prøvefagene og mundtlig feedback på 

dem alle. HUSK at det ikke er prøver og eksaminer, selvom I arbejder med noget af det I har brugt 

til at forberede jer på prøverne. Læreren må kun give en årskarakter for hele faget og ikke for 1 

opgave alene. Hvis I har en fremlæggelse og får nogle eksamensnerver på, er det faktisk kun godt 

at få det trænet og prøvet – og her kan I gøre det uden ”risiko” for at ødelægge noget. Tag det som 

en udfordring og træning til din næste uddannelse. Brug lærerne til at hjælpe jer. Lyt til hvad de 

siger når de prøver at hjælpe jer, de kender gamet. Lærerne vil ikke være lige så nemme at få 

kontakt til om eftermiddagen, men kan fortsat hjælpe når de ikke er til møder og andre opgaver.  

Der bliver IKKE en fælles Bornholmsk Sidste Skoledag. Vi hjælpes ad lærere, elever og ledelse 

med at finde en sjov måde at afholde en slags Sidste Skoledag for jer her på Kongeskærskolen. 

Det bliver fredag den 19. juni. Vi ved bedre efter 8. juni hvad vi må og ikke må til den tid. Dette 

gælder også dimission som er sat til onsdag den 24. juni.  

 

Vi glæder os til at byde alle velkommen tilbage på mandag! 

Tania Karlshøj Nielsen   Kasper Johansen 

Leder af indskoling og SFO  Skoleleder 


