
 

 

Nyhedsbrev fra kontoret – 18. december 2020 

Kære forældre, her er lidt vigtig info på kanten af Juleferien.  

Når de sidste elever går hjem fra skole eller SFO i dag overgår vi til nødpasning resten af 

december. Undervisningen slutter jo kl. 11.45 i dag.  

5. – 9. klasse har også fjernundervisning i uge 1.  

BRK har besluttet at 5. – 9. klasse fjernundervises frem til mandag den 11. januar. 0. – 4. klasse og 

SFO vil fungere som normalt, med få skemaændringer. 

Mandag den 4. januar skal eleverne gå på AULA kl. 10, da vi har brug for internt at klare en masse 

praktiske ting mandag morgen.  Resten af ugen vil kontakten med lærerne primært være i 

tidsrummet 8.45 – 13.00 og undervisningen vil veksle mellem opgaveløsning, skypeundervisning, 

lektiehjælp med mere. De enkelte klasser får en plan fra lærerne mandag formiddag senest.  

ALLE forældre bedes tjekke AULA søndag den 3. januar, da der kan forekomme ændringer i 

denne plan, hvis regeringen eller BRK beslutter noget andet.  

 

Nyt skoledistrikt fra næste skoleår: 

Kommunalbestyrelsen besluttede i går at vi fra næste skoleår får overført Gudhjem og Østerlars 

som en del af Kongeskærskolens distrikt. Vi ser frem til at kunne byde børn fra Gudhjem og 

Østerlars velkommen i fremtiden. På den korte bane, er det svært at se at det får en stor effekt på 

vores elevtal, men det vil nok være med til at ”skubbe til” at vi får flere årgange der går fra 1 til 2 

klasser i fremtiden. Det er allerede nu vores virkelighed, men vi tror på os selv og på 

fællesskabet, så det skal nok blive godt. 

Nyt princip for lejrskoler: 



 

Skolebestyrelsen har – efter samråd med personalet – ændret en del i principperne for lejrskoler. 

Vi sender det ud i starten af januar, så det ikke ”drukner” i timingen og Corona, for det er nogle 

gode ændringer der spreder hytteture og lejrskoler lidt mere ud over skoleforløbet end hidtil, hvor 

det første man skulle kom i 6. klasse. Det glæder vi os til at præsentere for jer. 

TAK! 

…og ellers er der jo bare tilbage at sige tak også til jer som forældrekreds. Vi er glade for jeres 

opbakning til vores dejlige skole og for jeres tålmodighed med os i et hektisk år, der vil gå over i 

historien. God Jul til alle familier der fejrer det og – mere end nogensinde – et oprigtigt ønske om 

et GODT NYT ÅR 2021! 

Tania og Kasper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


