
 

Nyhedsbrev nr. 2 – 17. september 2020 

Kære elever og forældre 

Vi er godt inde i skoleåret (6. skoleuge), og det er dejligt at se glade elever, der arbejder med fagene. Vi ser 

gode venskaber, der opstår blandt eleverne. Vi håber, at I har den samme oplevelse.  

Hvis I har spørgsmål til opstarten eller til skolen generelt, skal I ikke tøve med at kontakte os. 

Corona-situationen 

Vi har taget en række nye tiltag for at forhindre, at vi får smitte på skolen. Eleverne skal være ude i 

frikvartererne, så vi kan få luftet godt ud mellem timerne, og ved lærer/elevskift spritter vi borde af mv. Vi 

har i forbindelse med udeordning i frikvartererne fået opstillet et stort telt i atriumgården, som kan tage 

regn. Husk derfor godt overtøj til frikvarterer. Lige nu er det skønt med sol, men det kan hurtigt ændre sig. 

Vores rengøringsdame Gloria er den vigtigste person på skolen lige nu.  Hun sørger for aftørring af 

kontaktflader, ekstra rengøring af toiletter mv. 

Lærerne bruger mundbind i de små dansklokaler, og det er frivilligt om lærerne vil bruge mundbind i andre 

lokaler. 

Vi håber meget, at vi undgår smitte på skolen, men vi er klar over, at der kan opstå en situation, hvor vi må 

sende elever/lærere hjem ved evt. smitte på skolen. Vi forbereder os ved, at alle elever har ”teams” på 

computeren, så vi kan 

fjernundervise 

Tak fordi I bakker godt om mht. at 

holde jeres barn hjemme ved 

symptomer på Covid-19, og at I får 

foretaget en test, hvis der er 

bekymring for smitte. Dette sker 

bedst efter samtale med egen læge. 

 

 

 

 

 

 
 
 
  



 

Lejrskoler i uge 41 
 
Alle glæder sig meget til lejrskolerne i uge 41.  

8. klasse skal til Bornholm, 9. klasse skal til Kolding, og 

10. klasse skal til Aalborg. 

Der er ikke restriktioner på at rejse mellem landsdele, og 

vores elever er ikke i den gruppe, som er hårdest ramt, 

så vi regner med at kunne tage af sted. Hvis en elev ikke 

er helt rask, skal man blive hjemme fra lejrskolen. Hvis 

man bliver syg undervejs, skal man hjem fra lejrskolen. 

Hvordan vi løser det, vender vi tilbage til. 

Vi melder ud i uge 40, hvordan reglerne præcist bliver, 

efter at vi har talt med diverse myndigheder på 

skoleområdet. 

 

Beskeder fra forældre i skoletiden 

Et lille ”suk” fra lærergruppen. Vi oplever, at eleverne bliver kontaktet af forældre i skoletiden. Dette er 

forstyrrende, og vi beder om, at I først kontakter jeres barn efter skoletid. Hvis der er tale om noget akut, 

kan man altid ringe til kontoret, så hjælper vi jer hurtigst muligt. 

 

Venlig hilsen 

ledelsen   

Jens (30246857) og Helle (26171769)  


