
Kære alle 
 
Så fik vi heldigvis den gode nyhed, at vores 0.-4. klasse må komme tilbage i skole. Vi glæder os til at se 
eleverne igen på mandag og krydser fingre for, at 5.-8. klasse også snart må komme tilbage. Det bliver SÅ 
godt, at børnene igen kan mødes og får en mere almindelig skole-hverdag igen. Det er vist blevet tydeligt 

for enhver – hvis nogen skulle være i tvivl       – at skole er meget mere end skolefag. 
 

I tirsdags var det den 2. februar – Kyndelmisse eller også kaldet Kjørmes Knud. Kirken fejrer Maria 
Renselsesdag med lys og højmesser og rundt om i hjemmene fejrede man i gammel tid, at vinteren var 
halvvejs overstået (midtvejs ml. vintersolhverv og forårsjævndøgn). Bonden skulle helst have mindst 
halvdelen af sit foder tilbage for at klare resten af vinteren.  

          

Kjørmes Knud blev fejret med sammenskudsgilder, hvor der blev serveret kraftig suppe og pandekager med 
brændevin og øl eller stuvet hvidkål med flæsk eller pølse. Lige en menu, der passer til det kolde, men 
smukke vejr, vi har i disse dage. Og apropos vejret, så siger et gammelt vejrvarsel, at kulde ved denne tid på 
året varsler et tidligt forår og en god høst. Lad os håbe, at det holder. Vi trænger til at komme ud og møde 
hinanden og få sol på kinderne – og mon ikke mange af os vælger igen i år at holde ferien i Danmark. Så 
kunne en varm og solrig sommer være kærkomment. Vi går på flere måder lysere tider i møde.  

 
Genåbning 0.-4. klasse 
                                        

• Vi vil gerne fortsat, at I forældre ikke kommer ind på skolen med mindre det er vigtigt. Husk venligst 
kravet om mundbind. 0.-3.- klasse benytter hovedindgangen. Ældre elever benytter ’ældste-
garderoben’ som indgang. 

• Vi fortsætter med hygiejne-rutinerne (tag gerne en snak med jeres børn derhjemme om håndvask 
og hoste-etikette) og rengøringen på skolen er tilrettelagt ud fra de anbefalinger, myndighederne 
har udsendt. Heldigvis må børnene inden for egne klasser lege og være sammen med hinanden 
uden afstands-krav. Vi fortsætter med faste lege-områder udenfor osv. 

• 0.-3. klasse har fri alle dage kl. 12.00 (4.-8. klasse følger deres nuværende skema). Elever, lærere og 
pædagogisk personale skal blive i samme boble og derfor vil klasserne fortsat have et 
reduceret/tilpasset skema. 0.-1. klasse er i samme boble og 2.-3. klasse er i en boble i både skole og 
SFO. I hører nærmere fra klasselærerne vedr. skema og undervisningen. 

• De elever, der ikke går i morgen-SFO, venter om morgenen i skolegården til de bliver hentet: 0.-1. 
klasse kl. 7.55 og 2.-3. klasse kl. 8.05.  

• Vi henstiller til, at I henter jeres børn så tidligt som muligt i SFO. Husk besked til Ane ift. komme-gå-
tider. 



• Husk at få alle skolematerialer med i skole igen – bøger, hæfter og spidsede blyanter i penalhuset 
og husk også, at eleverne skal medbringe egen dunk med vand til deres mad. 

• Garderoberne SKAL tømmes hver fredag – så send skiftetøj og overtrækstøj med i tasker, som 
eleverne selv kan bære. 

• Skolens bus kører stadig ikke. Giv venligst besked til skolen, hvis det kniber med at finde egen 
løsning  

 
Nødundervisning 0.-8. klasse 
Myndighederne har fornuftigt nok besluttet, at der frem til sommer vil være tale om nødundervisning for 
alle klassetrin. Dette betyder, at vi lokalt kan planlægge undervisningen ud fra det, vi vurderer er vigtigst for 
eleverne at få med inden skoleåret slutter. Som nævnt har vi fokus på elevernes trivsel, fællesskabet og på 
de fag, vi har /har haft svært ved at komme omkring under nedlukningen. Vi har naturligvis særligt fokus 
på, at vores 8. klasse kommer så godt som muligt videre, når vi til sommer skal sige farvel til dem. Samtidigt 
vil planlægningen nok stadig være besværliggjort at, at lærerne ikke må undervise alle de klasser, de plejer 
og kun må være i boble med egen klasse.  
 
Glemt tøj 
Vi tømmer kassen med glemt tøj og lægger det godt spredt ud på bordene i foyeren i KUBEN. Husk 
mundbind og husk at spritte af inden I går ind. Og rør venligst ikke ved andet end det, der skal med hjem. 
Det, der ikke er afhentet senest næste fredag sendes videre til andre gode formål. 
 
En lille vigtig reminder 
Rundkørslen foran KUBEN er Kiss ’n go-zone. I må holde foran KUBEN lige så lang tid, som det tager for 
jeres børn at hoppe ud af bilen og læsse evt. cykler af. Længerevarende stop med bilen henvises til 
gruspladsen på den anden side af vejen. 
 
Sæt kryds i kalenderen 
Friskolen og Støtteforeningen afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 15. april. Vi har fire 
bestyrelsesmedlemmer på valg, hvoraf flere efter mange års flot arbejde ikke genopstiller. Ligeledes skal 
forældrene vælge en ny tilsynsførende. Alle forældre på skole har stemmeret til både bestyrelsen og 
tilsynsførende. Se mere om bestyrelsen og tilsynsførende på vores hjemmeside. Samme aften er der også 
valg til vores støtteforening. Alle der har betalt kontingent til støtteforeningen, har stemmeret. Vi håber, at 
se mange af jer. 
 
Rigtig god weekend til alle – og glædelig Kyndelmisse/Kjørmes Knud, 
Mange hilsner fra Maibritt      

 


