
11/9 2020     

Uge Nyt fra Kontoret 

 

Kære alle  

Den seneste uge har været det, vi kalder en rød uge. Det betyder bare, at vi har fulgt klassernes 

grund skema.  

Der er stadigvæk mange der bliver testet for Corona, og det kan også mærkes i klasserne hos os.  

Smittetallet stiger i disse dage, og der er al mulig grund til at gøre, hvad man kan, for at bremse 

smitten. Vi strammer op i forhold til, at man som udgangspunkt skal holde afstand, når man kan. 

Derudover er hygiejne også vigtigt.  Der er lavet en pjece til alle forældre med børn der har 

symptomer, og den kan ses i dette link:  

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Har-dit-barn-symptomer-der-kan-vaere-COVID-19-eller-

er-der-smitte-i-dit-barns-dagtilbud-eller-skole_ 

Pjecen giver svar på nogle af de spørgsmål, man kan have som forældre, når man har et barn med 

symptomer på Covid-19. 

Pjecen indeholder også information til forældre med et barn, der er sendt hjem, enten som nær 

kontakt til en smittet, eller i forbindelse med screening for COVID-19 i dagtilbud eller skole. 

Den indeholder følgende afsnit:  

 

1. Hvad skal jeg gøre, hvis mit barn har symptomer, der kan være COVID-19 
2. Hvad skal jeg gøre, hvis mit barn er sendt hjem fra dagtilbud eller skole, fordi et andet barn 

har COVID-19? 
3. Hvad betyder det, at jeg skal være ekstra opmærksom? 
4. Hvor kan jeg finde mere information? 

 

 

 

 

 

 

 



Kulturskolen 

I dag havde vi besøg af Søren Friboe, som gerne vil give sangundervisning til børn på 8 år eller 

derover. Hvis I ønsker en gratis prøvegang, så skriv til ham på: fri.dawa@icloud.com. 

 

Mark Rudwill der underviser i klaver vil også gerne tilbyde klaverundervisning på vores skole efter 

skoletid. Hvis du har lyst til at prøve en enkelt gang gratis, så skriv til Mark på: 

marcrudwill@gmail.com 

 

Halmballe brand 

I mandags udbrød der brand i nogle halmballer på 

sportspladsen. Det skete ved elleve tiden, og nogle elever 

fra efterskolen Helle hjalp med at slukke branden. Der var 

en voldsom røgudvikling, og i en periode, var vi nervøse 

for, at der skulle gå ild i læhegnet. Heldigvis lykkedes det at 

begrænse ilden til halmballerne. 

Halmballerne var sat op i forbindelse med vores 

middelalder tema, så de kunne bruges som skydeskive med 

bue og pil. 

Vi har ikke fundet ud af, hvem der står bag ilden, men 

dagen efter var Ulrik og Kim ovre på efterskolen og snakke 

god opførsel. Hele efterskolen var samlet, og der blev lyttet 

til vores besked. 

 

Skolebestyrelsen 

 
- Legeplads Vi havde møde i onsdags, hvor vi startede med at se en model af skolen i 

størrelsesforholdet 1 til 100. Her fik vi præsenteret nogle tanker om skolens kommende 

legeplads. Tanker som Ulrik har vendt med eleverne, der også venter på, at der sker noget. 
Bestyrelsen har straks sat midler af til at vi kan komme i gang, og vi ser frem til, at den nye 

legeplads tager form. Eleverne/elevrådet bliver taget med på råd. 
 

- Flexbus Vi snakkede også om flexbus afgang kl. 13;42. Vi har nedsat en arbejdsgruppe der 
arbejder tæt sammen med Norddjurs Kommune på at lave en bedre løsning. 

 
- Corona Som nævnt i indledningen så er der ekstra meget fravær i disse corona tider, og det 

gælder også på lærersiden. Derfor vil 7. + 8. + 9. klasserne opleve ydertimer, hvor de enten 
arbejder selv eller får fri. Der laves fjernundervisning i det omfang det er muligt. 
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- Skolebytte Vi evaluerede også skolebytte ugen. Selv om det ikke var en normal skolebytte, 
fik vi alle en god og anderledes uge. 

 
- Klasserepræsentanter Bestyrelsen har også fordelt sig med repræsentanter på hver klasse. 

De vil dukke op på forældremøder og i øvrigt stå til rådighed som forældrekontakt til 
bestyrelsen. 

 
 

 

 

God uge 

Kim Sørensen 


