
Indhold: Indholdet af skoledagen - ændringer i skoleskemaet - aflevering og indgange - 
fastelavn - morgensang - SFO - skolemælk - eftermiddagsmad - fastelavn i børnehaven - 
børneorm - SFO-sampasning m. børnehaven 

8.2. - 1. skoledag på skolen efter nødundervisning kl. 08.00 
12.2 - fastelavn for alle - alle fri 12.10 
uge 6 - pædagogiske dage for lærerne 
uge 7 - vinterferie 
 

Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender 
_________________________________________________________________________ 
 
Orientering fra friskolen 
 
Endelig må vi holde åbent. Det har været længe ventet af mange, og vi glæder os til at se 
børnene på mandag. Desværre må de ældste stadig fortsætte med virtuel undervisning. 
 
I forhold til indholdet af skoledagen, er det vigtigt at skrive, at Børne- og 
Undervisningsministeren har fortalt, at de arbejder på at forlænge nødundervisningen helt 
frem til sommerferien. Det betyder, at I vil opleve, at ændringerne i skoleskemaet kan 
fortsætte længe endnu. Det er også vigtigt for os at skrive, at indholdet af timerne, især i de 
næste uger, vil være anderledes i det omfang, vi finder det nødvendigt for klassens generelle 
trivsel. Vi er altså ikke pt. klar over, hvad der møder os, når vi ser børnene igen på mandag, 
og når vi igen får lov til at se de ældste elever. Vi er dog klar på, at der kan og vil forekomme 
ændringer, hvilket I også skal være opmærksomme på. 
 
Der vil være ændringer i skemaet, således vi kan minimere antallet af lærere i klasserne og 
samtidig tilgodese den virtuelle undervisning til de ældste elever. Disse ændrede skemaer er 
vedhæftet denne mail. 
 
I forhold til åbningen på mandag, så vil det foregå på følgende måde: 

- aflevering sker udenfor, gerne med ansigtsmaske 
- bh.kl. bruger hovedindgangen, 1.-2. kl. bruger døren v. den grå pavillon og 3.-4. kl. 

bruger døren v. fysiklokalet 
- alle klasser vil være adskilte. De vil få deres egne toiletter, særskilte ind- og 

udgange til pauser, samt særskilt udendørsarealer.  
 
På fredag vil vi gennemføre fastelavn med udklædning, kattekonge og fastelavnsboller. Dette 
vil blive afholdt klassevis. Vær opmærksom på, at dagen slutter 12.10 for alle. 
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Vi kommer også til at holde morgensang. Det vil være således, at hver klasse har hver deres 
ind- og udgang til salen. De vil stå adskilt med minimum 4 meters afstand og det vil kun vare 
15 minutter. 
Vi er godt klar over, at medierne har sagt, at vi overhovedet ikke må blande eleverne, men vi 
har fået lidt lempeligere vilkår tilsendt, som muliggør det. 
 
I forhold til SFO, vil vi samle alle, der går i SFO, når de er færdige med undervisningen. De 
vil altså ikke være klasseopdelt. Der vil først være skolemælk efter vinterferien. Der vil 
blive serveret eftermiddagsmad i SFO’en. 
 
________________________________________________________________________ 
 

Orientering fra børnehaven og SFO 
Nyt fra børnehaven og SFO 
 
Fastelavn i børnehaven foregår i de enkelte grupper fredag d. 12. februar med udklædning 
(helst hjemmefra), tøndeslagning osv. Børnene skal være her senest kl. 9.00 den dag. 
 
Der er desværre konstateret tilfælde af børneorm i børnehaven.  
 
Vi glæder os til at tage imod de SFO-børn, der har behov for pasning, på mandag. Husk, at 
myndighederne anbefaler, at det kun er de børn, der har behov, og har man muligheden for at 
hente inden kl. 15.00, undgår vi for meget sampasning med børnehavebørnene. 
 
 
Hilsen personalet i børnehaven og SFO 
_________________________________________________________________________ 
 
Orientering fra bestyrelsen 

 
Næste bestyrelsesmøde 22.2. 
___________________________________________________________________ 
 
Klubaften: Aflyst indtil andet meldes ud 
___________________________________________________________________ 
 
Rengøringshold: 
 
Forældrerengøring er aflyst indtil videre. 
 


