
 
Kære alle 
 
Hermed et kort nyhedsbrev for uge 48 
 
 
Covid-19 - lokal høj smitte 
Men ingen positive test på skolen i denne uge.  
 
Vi tilpasser undervisningen, så eleverne primært er sammen med egen klasse/enhed så længe, vi er 
underlagt myndighedernes anbefalinger. 0.-1. klasse har dog stadig idræt sammen mens 2.-4. klasse 
deles i idræt, da 2. klasse har udeskole og udelegeområde sammen med 0.-1. klasse. Ligeledes deles 
5.-8. klasse i idræt. Vi annullerer omklædning og bad efter idræt for alle klasser, så lad gerne jeres 
børn have idræts-venligt tøj på hjemmefra, den dag de har idræt.  
 
Vi tilpasser aktiviteterne på skolen, så de er Corona-venlige. Vi holder stadig fælles morgensang – 
dog klasseopdelt, med god afstand og med fællessang på DR (hvor eleverne lytter i stedet for selv at 
synge) og fortælling på storskærm. Det vil simpelthen være for trist, hvis vi ikke skulle tænde 
adventskransen sammen hver dag og høre Halfdans julekalendervers.  
 
I bund og grund er det bare brandærgerligt, at vi er underlagt disse afstands-anbefalinger, da vi slet 
ikke er ramt af smitte på samme måde som andre skoler i kommunen er. Tak fordi jeres børn bliver 
testet jævnligt. Det giver alle en større tryghed. Se mail fra testteamet – sendt ud tidligere i denne 
uge. Og så håber vi bare, at incidenstallet snart falder i kommunen igen. Vi har en del fravær i 
øjeblikket pga. sygdom, test og selvisolation. Vi glæder os til at se klasserne samlet igen. 
 
 
Åben Morgensang - udskydes! 
Vi udskyder Åben Morgensang en uge og håber, at vi kan gennemføre mandag d. 20. december kl. 
8.00 i stedet for. I hører nærmere. 
 
 
Juleafslutning tirsdag d. 21. december 
I hører nærmere fra klasselærerne ift. hvordan klasserne julehygger sidste dag før jul. 
Julegudstjenesten er planlagt til kl. 11.00. Vi plejer at invitere forældre/bedsteforældre med 
 – men det må vi vente lidt med at afgøre. Eleverne har fri kl. 12.00. Første skoledag efter jul er 
tirsdag d. 4. januar. Almindeligt skema. 
 
 
Herborg Friskoles kalender 
http://herborg-friskole.dk/sidste-nyt/friskolen-kalender 
 
 
God weekend, 
Mvh. Maibritt 
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