
 

 

 

 

Kære Forældre 

Så er der gået godt 7 uger med nedlukning som følge af Corona-virus og godt 2 uger med genåbningen af 
skolen for 0.-5. kl. 

I udskolingen har teamet taget 6. klasse med i deres undervisning. Dette er gjort, fordi det, som det ser ud 
nu, ikke ser ud til at 6.-9. kl. kommer i skole foreløbig. 6. klasse vil på den måde være fuldt integreret i 
udskolingen allerede inden sommerferien. Jeg har i den forbindelse hørt mange positive tilkendegivelser fra 
de 6. klasser, jeg har talt med, og det er rigtig dejligt at vide, at det i denne forbindelse også gælder – at der  
ikke er noget der er så skidt, at det ikke er godt for noget. 

Genåbningen af skolen for 0.-5. kl. er gået rigtig godt. Børnene har efterhånden fundet sig til rette, og lige 
så stille øger vi det faglige niveau af undervisningen. 

Det går rigtig godt med at holde børnene adskilt i skolen, og børnene er en aktiv del af dette. Det betyder at 
vi kan bruge færre ressourcer i frikvartererne, så lærerne får bedre mulighed for at koordinere 
undervisningen. 

I forbindelse med at der hentes og bringes børn er der dog noget, vi skal blive bedre til. Problemet er at alle 
de ansatte bruger rigtig meget energi på at sikre, at skolen lever op til retningslinjerne fra 
Sundhedsstyrelsen, men når der hentes og bringes kommer børn fra flere familier ofte samlet i biler. De 
børn er ikke i de samme undervisnings- og legegrupper, og det strider mod retningslinjerne, som netop 
søger at undgå spredning mellem disse grupper. Det vil vi meget gerne have rettet op på, så alle kan føle sig 
trygge ved, at vi lever op til retningslinjerne. 

Jeg vil derfor bede de forældre, der har problemer med selv at bringe børnene i skole, om at kontakte Lilly, 
så vi kan se i hvilket omfang, vi f.eks. skal udvide med SFO’en nødåbning om morgenen, for at dette ikke 
sker. Samtidig vil der være mulighed for at justere i undervisnings- og legegrupperne i forbindelse med 
store bededag eller Kristi Himmelfartsdag, da det er forlængede weekender, der sikrer at virus ikke er der 
efter weekenden. 

Jeg håber I vil gøre jer umage med at finde løsninger, for som det er nu, er det naturligvis meget 
demotiverende for de ansatte, der bruger hele dagen på at holde børnene adskilt, at se ved dagens 
afslutning, at børnene puttes i biler på kryds og tværs. 

Hilsen 

Rasmus 


