15. november 2021
Skoleinfo
Kære forældre
Så blev det tid til skoleinfo igen. Denne gang handler det om tiden frem til jul. Corona´en er desværre stadig
over os i dette efterår. Smittetallet i sognet er i øjeblikket 881 og smittetallet for Sønderborg er 296,5.
De tal betyder, at vi er meget tæt på at skulle arbejde med opdeling mellem klasserne, ekstra test mm. Vi
håber ikke, vi når derhen, men må forholde os til det på en måde, der er tryg for alle. Derfor kommer her
de retningslinjer vi arbejder efter frem til jul, såfremt smittetallene ikke stiger.
Morgensamling
Der afholdes ikke fælles morgensamling. I tilfælde af smitte, er der for stor risiko for spredning mellem
trinnene. Derfor afholdes morgensamling i klasserne.
Vi prøver på at lave en fælles udendørs morgensamling i bålhytten om ugen.
Undervisningen
Undervisningen foregår som normalt på trinnene, men der blandes ikke mellem trinnene
Frikvartererne
Frikvartererne foregår alle ude og i de enkelte trin.
Fristedet
Fristedet kører som normalt, men der vil være fokus på udluftning og udendørs aktiviteter.
Hjemmebesøg og skole/hjem samtaler
Skole/hjemsamtaler gennemføres som normalt på skolen.
Der afholdes ikke hjemmebesøg, men forældre og børn inviteres i stedet til en samtale på skolen.
Julebindedag.
Vi afholder julebindedag med eleverne, men kan desværre ikke invitere gæster.
Adgang til skolen
Det er stadig muligt at komme ind på skolen, men vi opfordrer fortsat til, at afleveringen i videst muligt
omfang foregår udenfor.
Anbefaling af test
De elever, der ikke er vaccinerede og over 9 år kan fortsat blive testet på skolen. Her mangler vi stadig
enkelte samtykker. På samme måde mangler der flere samtykker til 0. dags test. (Samtykker til 0. dagstest
gælder for alle elever i alle årgange.)
Har man ikke mulighed for at blive testet på skolen opfordrer vi kraftigt til en ugentlig test i andet regi. Jo
tidligere vi fanger et smittetilfælde, desto mindre er chancen for en nedlukning.
Hilsen
Rasmus

