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Nyhedsbrev marts 2021 
 

Kære elever, forældre, ansatte og skolekreds 

Genåbning 
5.-9. klasse kom desværre ikke med i genåbningen i denne omgang. Vi følger løbende med og håber 

snart, der kommer en plan for genåbning for resten af eleverne. 

Nogle elever fra 5.-9. klasse tilbydes at komme på skolen 
Nedlukningen har nu varet i over 2 måneder. Vi kan se, at det rammer en del elever på trivsel, 

humør og livsmod. Det er vi som skole bekymrede over, en bekymring, som vi sikkert deler med jer 

forældre. 

Vi vil derfor i den kommende tid tilbyde nogle af de elever, der IKKE må komme på skolen som 

hele klasser, at de kan komme på skolen nogle timer hver uge. Det er helt i tråd med 

retningslinjerne. 

Klasselærerne vil i den kommende tid rette henvendelse til jer forældre, hvis vi vil tilbyde jeres barn 

at komme på skolen. Tilbuddet er rettet imod de elever, som vi mener har brug for at se andre for at 

højne deres trivsel. Vi anbefaler, at I som udgangspunkt tager imod tilbuddet, med mindre I som 

forældre vurderer, at jeres barn ikke har brug for det. 

I er også velkomne til at kontakte klasselærer, hvis I tænker, at jeres barn kan have brug for dette 

tilbud. 

Skolemad.nu 
Skole har takket ja til, at Skolemad.nu og deres madleverandør kan levere skolemad til vores skole. 

Leverandøren på vores skole er: Øster Hæsinge forsamlingshus 

Du kan bestille på skolemad.nu til alle hverdage helt indtil kl. 7.30 med levering samme dag.  

For en sikkerheds skyld finder I en brugervejledning og informationsmateriale på opslagstavlen på 

Viggo, og skulle der være brug for mere hjælp sidder Skolemad.nu klar på telefon 71998882 og 

mailen info@skolemad.nu  

Praktisk oplysning:  

Maden kommer i en termotaske til den enkelte klasse. Øverst i låget er en seddel med navne på de 

elever, der har bestilt. Maden i tasken er ligeledes forsynet med tilhørende labels med navn, produkt 

og dato.  

Det vil være en stor hjælp, at børnene bliver 

mindet om at se om deres navn er på listen, 

så vi undgår misforståelser. 

Har I spørgsmål eller kommentarer til den 

nye ordning så ring eller skriv til 

skolemad.nu på telefon 71 99 88 82 eller      

e-mail info@skolemad.nu 

 

 

Jakob 
 

 

 

 
                                             

                                                Skolens gymnastiksal er i februar blevet malet og der er lagt nyt, lækkert sportsgulv. 
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