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FREDAGSBREV 
 

”Lille store verden, hvordan skal det dog gå…” 

 

En uge der bød på lidt af hvert. 8.kl. vandt ”SKILLS” på 

Campus, Corona fik sat to klasser hjem og nødundervis-

ningen kom tilbage. Måske en smagsprøve på den fore-

stående tid. 

Mørket trænger sig på og dagene er korte, vi vil derfor 

opfordre til, at børnene bliver udstyret med reflekser 

på jakke og tasker samt lys på cykler, så de er synlige i 

gadebilledet. 

CORONA-STITUATIONEN 

 

Vi har i denne uge måtte sende to klasser hjem pga. 

smitterisiko. Der er løbende kommet enkelt tilfælde ind 

med smittede elever ind, men som ikke har udviklet sig 

til flere i samme klasse. I dag fredag, som er dagen på 

6.dags testen, er der dukket flere positive op, men i 

klasser som stadig er hjemme.  

3.kl er tilbage i dag fredag og 1.kl vil være tilbage i skole 

igen tirsdag d.16/11. 

Vi vil være meget opmærksomme på udviklingen, hvor 

I rigtig gerne må informere os, hvis der er smittetil-

fælde i hjemmet. Vi opfordrer til, at I bliver hjemme 

ved tegn på symptomer.  

Se i øvrigt Gittes mail omkring de nye restriktioner fra 

SSI og det samlede overblik for situationen lige nu. 

Ved beslutning om hjemsendelse af klasser, vil I som 

forældre blive kontaktet på telefon. 

 

 

 

 

 

DEN MØRKETID OG REFLEKSVESTE  

 

 

Lys, lygte og reflekser er nu både et nødvendigt og fest-

ligt indslag i gadebilledet. Vi har i den forbindelse fået 

refleksveste, sponsoreret af DAT, til alle børn i 0., 1. og 

2.kl. Vi opfordrer til, I sætter lys på i mørket og bliver 

set i trafikken. 

8.A VANDT SEMIFINALEN I SKILLS 2021 

 

I tirsdags var 8. klasse til SKILLS på Campus Bornholm i 

Rønne. 

 

SKILLS er en landsdækkende konkurrence, der sætter 

alle erhvervsuddannelserne i spil. Vores 8. klasse havde 

en sjov og lang dag på Campus i bl.a. kagepyntning, ga-

veindpakning, hjulmontering og samarbejdsopgaver.  
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Der blev kørt på toiletter og bøjet jernstænger med 

hammer og ambolt.  

Klassens bedst løste opgave må helt klart være “Alle-

skal-være-med-til-at-stable-klodser-i-det-højeste-tårn”, 

for de var SÅ skarpe på at tænke, lytte, fejle og korri-

gere, koncentrere sig og udføre den givne opgave. De 

var SÅ seje! 

Alt i alt betød klassens samlede indsats, at de vandt 

SKILLS Bornholm og at de skal videre til Danmarksme-

sterskaberne i SKILLS i Høng i slutningen af april 2022. 

 

 

MORGENSANG AFLYSES INDTIL VIDERE 

 

Morgensange lader vente på sig lidt endnu. Vi ser tiden 

an. Skulle vi være så heldige at have styr på smitte-

spredningen på skolen, starter vi op igen mandag i uge 

46, 47 eller 48 ”Vi håber og vi tror.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

ØNSKE OM EN ELBAS.  

 

Hvis der skulle stå en elbas et sted derude, som I tæn-

ker godt kunne blive brugt lidt mere, vil vi rigtig gerne 

sørge for den vil blive det på skolen. Skriv eller ring en-

delig, så kommer vi forbi. 

GOD WEEKEND  

 

 

Pas godt på hinanden og nyd weekenden, så skal det 

hele nok gå godt      

Venlige hilsner 

Allan og Thomas 

 

 

 


