
 

Ugebrev 4 

 

Kære allesammen. 

Endnu en uge har stået i ”corona-nødpasnings-undervisningens” tegn. Det har givet udfordringer i 

hjemmene og på skolen, men med fælles hjælp og støtte klarer vi også de næste to uger, - og håber så på, 

at vi igen kan åbne skolen, - håb! 

På skolen har vi haft et skiftende antal elever fra 0.-4. klasse, højest 12 elever i nødpasning. Rebecca og 

Jannie til de mindste, og Trine, Mikkel og Allan til de lidt større – med god plads i klasserne! En god cocktail 

med leg og læring.  

Husk deadline for tilmelding, søndag kl.16 til Allan på Intra, så vi kan normere de enkelte dage i ugen mest 

hensigtsmæssigt.  Smittetrykket er faldende, men vi er stadig yderst opmærksomme på anbefalingerne fra 

sundhedsstyrelsen, sæbe - sprit og afstand. 

I disse uger er undervisningen virtuel, og Intra med ugeplaner helt uundværlig for den daglige kontakt 

mellem lærere, elever og forældre. Uden gik det ikke! Men vi skal forsøge at bruge Forældre-Intra til 

forældre og Elev-Intra til elever.  Birgitte har givet disse gode råd til 2. klasse, - jeg videresender dem 

hermed til jer alle: 

Kære forældre i 2.klasse 

Jeg skriver til Jer, da det er meget vigtigt, at I ikke lader børnene selv logge på forældreintra. Altså 

vidregive jeres login og kode til forældreintra til Jeres barn. 

Det er vigtigt, at forældreintra forbliver en kommunikationsvej, hvor vi kan være sikre på det kun tilgår 

Jer forældre - og hvis der kommer beskeder herfra til os, at vi kan være sikre på, at det er Jer forældre som 

er afsenderen. 

Det er derfor vigtigt, at børnene lærer at logge på ELEV-intra, så de den vej kan komme ind at se deres 

ugeplan på Intra. 

Jo mere selvhjulpne børnene kan blive i det her hjemmeskole jo bedre :-) 

Sådan logger du på ELEVINTRA 

Om ”maleriet”: Det går efter planen, den lange gang ved lærerværelset er færdig og 6.kl. godt på vej - klar 

til rengøring, den 30.januar. Det bliver flot! 

 

Lidt mere om den digitale verden. Sammen med dette ugebrev vedlægger jeg som bilag et brev fra Dennis 

Lindholm Nielsen, digital dannelses- og trivselskonsulent: ”Skærmen er ikke (alene) svaret!”  God læsning.   

 

Det var meget om det digitale, - derfor: hvad med en tur rundt i huset, først ud i køkkenet efter en kop te 

eller kaffe, så ind i stuen - hen til reolen efter en god bog……….og så til lænestolen, benene op!! 

                                                                        

 

God weekend 

Susanne og Ole 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HD0hNZNVYbo


 

 


