
 

Ugebrev 1, 2021     01.01.2021 

Kære allesammen. 

Fra skolen sender vi de bedste ønsker om et godt og spændende år i 2021! 

Som I ganske sikkert ved, er der indført restriktioner på undervisningsområdet, der betyder, at alle elever 

sendes hjem, foreløbig til og med 17. januar. Det er vi selvfølgelig kede af, da vi allerhelst vil have, at 

skolegangen kan blive så normal som mulig, - og forhåbentlig bliver det så kun for en kortvarig periode. Da 

de fleste, både elever og lærere, har prøvet det tidligere og dermed opnået gode erfaringer med hjemme - 

fjernundervisningen, håber vi på, at undervisningen kan gennemføres således, at alle kan få gode og 

udbytterige dage. 

Klasselærerne og ugeplanerne bliver de centrale omdrejningspunkter. Klasselærerne sørger for, at alle 

elever får en daglig kontakt, og alle klassens øvrige lærere skriver i ugeplanen, hvad eleverne skal arbejde 

med i deres respektive fag og sørger for, at der er de nødvendige materialer til rådighed. 

Hvis det bliver nødvendigt at hente materialer på skolen, kan dette ske mandag til onsdag kl. 8-12. Husk at 

spritte af og at medbringe mundbind. De øvrige dage vil vi fortrinsvis arbejde hjemmefra og træffes på 

telefonerne: Susanne 20357993, Ole 20345993 – eller skolens telefon: 50800282 

 

Nødpasning 

For de forældre, der ikke har mulighed for at arbejde hjemme, vil det være muligt at få etableret 

nødpasning på skolen for elever i 0.-4. klasse. Nødpasningen vil være åben i SFO fra 06.15 – 08.10 i skolen 

fra 08.10 – 13.15 og igen i SFO 13.15 – 17.00. I skoledelen vil eleverne kunne følge den nødundervisning, 

som resten af klassen deltager i.  

Har man behov for denne nødpasning, kontaktes SFO-leder Allan B. Sørensen på skoleintra, inden søndag kl. 

16.00 

Som skrevet håber vi, det bliver kortvarigt og vender straks tilbage, hvis der skulle komme nye udmeldinger 

fra Undervisningsministeriet. 

 

”Vi når det nok, skønt dagene er korte”, sang skovens Karl Emil”.  

Ja, dagene er korte, - men de bliver længere og længere.  

Og lysere! 

 

God weekend  

Susanne og Ole 

 

 

 



 

    

      


