
Kære alle 

 

Dette nyhedsbrev kommer desværre igen til at handle om Coronavirus og retningslinjer. Venligst 

hold jer orienteret nedenfor.  

 

Giv dem et kram 

Det er uden tvivl en kæmpe skuffelse, at vores ældste elever skal blive hjemme nogle uger endnu og 

det bliver helt sikkert sværere og sværere for vores 5.-8. klasse at holde motivationen oppe. Vi har 

fuld fokus på at balancere mellem elevernes trivsel og det faglige pensum. Giv jeres børn derhjemme 

en kæmpestor kram fra os alle. De fortjener det! 

 

0.-4. klasse 

Eleverne i de yngste klasser er så småt ved at finde hverdagen igen. Det er godt. Og så er det bare 

superdejligt at høre børnestemmer på skolen igen. Foråret er på vej – det kan høres på fuglenes 

sang, mærkes når solen varmer og det kan ses på børnenes leg. Sjippetovet er fundet frem igen og 

snart bliver det svært at få ungerne til at beholde jakken på. Det er som, at børnene bare skal have 

det hele med og suger al energi til sig. Så let, lyst og livsbekræftende i en tid, hvor meget ellers kan 

føles tungt og besværligt. Godt at børnene har let ved at lege bekymringsfrit. 

 

Undervisningen de næste uger 

Lærerne har i denne uge lagt de overordnede planer for undervisningen frem til påske. Mødetiderne 

fastholdes for alle klasser, som de er/har været. Der vil komme nogle skemaændringer for 4.-8. 

klasse, så der bliver mere undervisning i nogle af de fag, vi har haft svært ved at gennemføre i 

januar/februar. Ligeledes vil lærerne jævnligt lægge trivselsopgaver ind som den del af 

undervisningen. Eleverne får besked via deres lærere. Lærerne i 0.-3. klasse forsøger på samme 

måde at komme omkring de fleste af de fag, eleverne normalt har. Dog er vi udfordret af, at 

eleverne f.eks. ikke må skifte lokale. 

 

Der er ingen tvivl om, at de næste uger kommer til at handle om at holde smitten nede og 

humøret oppe. Jeg vil hermed gerne appellere til jer alle. Jo bedre vi er i vores region til at holde 

smitten nede – jo hurtigere får vi vores 5.-8. klasse tilbage. Så: 

 

• Alle opfordres kraftigt til at lade sig teste 2 gange om ugen. Dette gælder også elever, der 

kommer på skolen og som er fyldt 12 år (Vi afventer yderligere instrukser fra myndighederne 

– I får nærmere besked, så snart som muligt) 

• Hold afstand på 2 m til andre og fortsæt den gode hånd- og hostehygiejne 

• Undgå som forælder så vidt muligt at komme ind på skolen. Hvis det er nødvendigt - så 

benyt mundbind. 

• 0.-1. klasse møder 5 min. i otte og 2.-3. klasse møder 5 min. over otte. Så undgår vi mylder i 

indgangen.  

• Send ikke jeres børn i skole, hvis de har symptomer på Coronavirus.  

o Typiske symptomer på Covid 19 hos børn er, at de bliver sløje, trætte og slappe, de 

vil ikke lege og deltage i de ting, de plejer.  

o Andre symptomer kan være tør hoste, feber og almen utilpashed  

o Man kan også have luftvejssymptomer, f.eks. ondt i halsen, forkølelse mv., eller 

andre symptomer, som f.eks. diarré. Man behøver ikke at have alle symptomerne på 

én gang. 

 

 

 

 



Test 

RKSK kommunes test-team har været på skolen for at teste personalet to gange i denne uge – og det 

forventer vi, de vil fortsætte med så længe behovet for hyppig test er der. Test-teamet varetager 

fremover både test af personale og elever. 

 

Alt det, der binder os sammen 

Vi må nu erkende, at det ikke bliver muligt for os at lave musical i år. Det er temmelig 

ressourcekrævende at planlægge og gennemføre musicalugen. Og helt ærligt. Vi ved ikke, hvad vi 

skal planlægge efter. Samtidigt er myndighedernes anbefalinger pt. at også lejrskoler og studieture 

aflyses. Så vi må nok også her erkende, at 8. klasse studietur til Berlin og 5.-7. klasse lejrskole til 

Tönning ikke kan gennemføres i år. Formodentligt vil udenlandsrejser blive noget af det sidste, der 

lukkes op for. Det er så brandærgerligt! Øv, øv. Vi har forskellige ideer i støbeskeen til 

fællesoplevelser, til når alle vores elever er tilbage. Vi vil dog gerne vente lidt med at afsløre noget. 

Vi må tage en uge ad gangen et stykke tid endnu. Sidste skoleuge satser vi på bliver som planlagt 

med dimission onsdag d. 23. juni og sidste skoledag torsdag d. 24. juni. 

 

Terminsprøver-projektuge-fysik  

8. klasse er så småt i gang med at forberede sig på deres terminsprøver. Vi forventer at gennemføre 

dem stort set i den form, som vi plejer. Og ligeledes vil vi også forsøge at gennemføre 8. klasses 

projektuge og fremlæggelser. Vi forventer ligeledes, når vi kommer længere hen på foråret at kunne 

gennemføre de fysikforsøg og den undervisning 8. klasse mangler og som kræver et fysisk 

fremmøde. Mere info kommer senere. 

 

Virtuel MGP-aften 

I morgen aften blænder DR op for en af årets hyggeligste børneTV-festaftener. Grib muligheden og 

lav en sjov virtuel disko-fest-aften for store og små børn og deres voksne. Ungerne kan selv være 

med til at forberede. Find diskotøjet frem, sæt håret med en ordentlig gang lak (det er i forvejen helt 

umuligt at gøre noget ved lige for tiden       ) og klik på https://www.dr.dk/ultra/print-selv-mgp-gear-

2021 og print jeres eget pynt. Husk at invitere alle i klassen, hvis I går all-in        

 

Opfordring 

Lige om lidt må udendørsidrætten lukke op igen. Jeg kan kun opfordre jer til at sende jeres børn 

afsted. Dette vil være en kærkommen mulighed for at mødes med nogle jævnaldrende og få sig rørt 

efter mange uger bag skærmen. Måske kan vi være heldige, at foreningslivet tænker ekstra ud af 

boksen i den kommende tid og opretter flere og nye hold.  

 

Sygdom 

Ved sygdom ringes om morgenen ml. 7.40-8.00 ind til sekretæren/lærerværelset. Ring på 97171701 

og tryk 1. Er der undtagelsesvist ingen ved telefonen, kan sendes en mail til klasselærer/skoleleder. 

 

Magasin for alle forældre 

Bladet for alle forældre i friskolen – og børnehave/vuggestue. Tag et kig. Der er mange relevante og 

interessante artikler: Magasinet Friskolen nr. 26 

 

Rigtig god weekend til jer alle, 

Mange hilsner fra Maibritt 
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