29. november 2021
Skoleinfo
Kære forældre
Så er der en kort skoleinfo igen. Denne gang handler det om status Corona, nyansættelse,
samtykke til test fra 1. klasse og op.
Status Corona
Status i skrivende stund er, at der endnu ikke er kommet meldinger om flere smittede. Som jeg
skrev i sidste skoleinfo, så er klasserne nu adskilt i timer og frikvarterer. Det er fortsat muligt at
lege med kammerater fra den anden klasse i fritiden. Håndvaskesluserne er i fuld gang igen, og i
det hele taget gør vi, hvad vi kan, for at begrænse smitte muligheder. Grunden til at flere klasser
blev nære kontakter i denne omgang skyldtes, at det var en lærer, der var smittet. Da læreren
havde undervisning i hele Midgaard og Udgaard i løbet af torsdagen medførte det en større
gruppe nære kontakter.
Nyansættelse
Så kan jeg glæde jer med, at vi har fundet en god barselsvikar for Lisa. Hun hedder Mette Wind, og
eleverne har allerede mødt hende i skolen i dag (Mette har været vikar for Lisa og Sonja i dag, og
hun hjælper også til resten af ugen). Mette har erfaring fra både ungdomsskole og folkeskole, så vi
ser frem til samarbejdet, og er sikre på, at det bliver en god og tryg løsning for alle. Mette går
direkte ind i Lisas skema.
Samtykke til test
I forbindelse med 0. dags test har stort set alle givet lov til at deres børn må testes. Fra næste uge
udvides den ugentlige test til også at indbefatte elever fra 1. klasse og op. Vi vil gerne bruge de
samtykker, der allerede er givet til 0. dags testen som samtykke til den ugentlige test.
Derfor vil vi bede de forældre, der ikke ønsker, at deres børn skal være en del af den ugentlige
test, om at skrive til skolen. Hører vi ikke fra jer inden mandag d. 6.december kl. 8.00, betragter vi
det som samtykket er givet.
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