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Kære forældre! 
 
Så er det snart jul og alle jeres dejlige børn glæder sig meget til denne tid. En tid som desværre også 
igen bliver præget af pandemien. Smitten betyder som bekendt, at jeres børn er kommet tidligere 
hjem eller er kommer i nødpasning. Heldigvis tyder det på, at det denne gang nok kun rammer en 
kort skoleperiode her op til jul. I de dage kan I, alt efter jeres muligheder, arbejde videre i børnenes 
dansk- og matematikhæfter. I danskhæftet vil jeg anbefale, at I maximalt arbejder fra side 44 frem 
til side 53. Det kræver voksenhjælp for børnene at gå i gang med disse konsonanter.  
I matematikhæftet er børnene mange forskellige steder, så der er det mere frit for jer, hvor meget I 
har overskud og lyst til. Især også hvor meget jeres børn magter. HUSK det er juletid og hyggetid. 
Logbogen er de meget glade for, så den må de gerne tegne og skrive i. Jeg giver alle de elever, der 
møder op i morgen til nødpasning disse tre hæfter med hjem. I andre kan afhente dem på skolen på 
bordet udenfor klasseværelset. 
Jeg håber for jer alle, at I trods Corona får nogle rigtige hyggelige stunder og oplevelser sammen i 
julen. Efter nytår får børnene igen nye pladser. 
Vi skulle på hele skolen efter ferien starte med et læseprojekt i uge 2. Vi ”læser” hver dag. Dette 
projekt er foreløbig udsat til februar. 
 
Børnene møder i uge 2 en ny aktivitet i arbejdet med opmærksomheden på det sproglige. De vil få 
en hemmelig kuffert med hjem på skift. I den hemmelige kuffert skal de gemme 1 ting. Denne 
genstand/ting skal de så beskrive for klassen med mange ord/begreber og hvilket 
begyndelsesbogstav den ting har, form, farve, anvendelse, vægt, materiale osv. Jeg introducerer 
kufferten for børnene. Den, der gætter min ting, bliver så den første, der får kufferten med hjem. 
Derefter vil det selvfølgelig gå på skift. Jeg håber meget, at I hjemme vil øve, når jeres barn har 
kufferten med hjem, så vi får nogle gode beskrivelser, som resten af klassen kan gætte ud fra. Det er 
svært for dem at beskrive lidt varieret, hvis ikke I ”træner” lidt med dem hjemme. De må gerne 
have en seddel med i skolen, hvor evt. små tegninger kan hjælpe dem med at huske…. Det må ikke 
være legetøj, der gemmes i kufferten. 
Som noget nyt, vil vi efter ferien, være sammen med 1.-3.klasse hver onsdag, såfremt ”corona” 
tillader dette. Vi skal arbejde med udeskole i Friskoven. Det forudsætter selvfølgelig, at vi har lov 
til at arbejde i blandede grupper efter ferien. Børnene skal have godt varmt tøj på og gode 
sko/støvler på, idet vi går frem og tilbage til skolen. 
Jeg håber, I vil prioritere lidt tid til at se penalhusene efter i juleferien. Der er nogen, der trænger 
 .  
Vi nåede i fredags at trække vores ” pakker”. Vi mangler dog pakkerne til Christian og Tobias. Dem 
lægger jeg ved de opgaver, I skal afhente på skolen. 
Såfremt lukningen af skolen mod forventning fortsætter i det nye år, har jeg herunder vedhæftet 
jeres barns personlige unilogin. Så er det klar, hvis det skulle blive nødvendigt med online 
hjemmeskoleundervisning efter ferien. Men det håber jeg ikke bliver aktuelt.   
 
Glædelig jul og godt nytår ønskes I alle. 
 
Kærlig julehilsen  Gitte 

 


