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Uge Nyt fra Kontoret 

 

Hvor er det dejligt at vi snart kan se de klasser der har været henvist til fjernundervisning siden jul. 

Jeg håber at de ældste klasser får en del af deres tidligere gode skoledage tilbage med 

sammenhold, aktiviteter og læring. 9. klasse vil få mulighed for flere dage i sammenhæng, mens 

de andre vil få en ugentlig dag med udeundervisning. Mest af alt er det vigtigt, at der bliver plads 

og tid til at vi kan samle klasserne igen, noget alle har savnet. 

Desværre er der en del restriktioner stadigvæk, 

som gør at 9. kl. kun må komme hver anden uge, 

og 5. – 8. klasserne kun får en dag på skolen om 

ugen til udeundervisning.  

Fra næste uge er 0. – 4 kl. i skole 7:45 – 12:35. 

Ældre klassetrin 7:45 – 13:20 på de dage de er i 

skole. Lærerne skriver ud med indhold til klasserne. 

Vi skal stadigvæk sørge for at klasserne har så få forskellige voksne som muligt, når de er på 

skolen. De dage klasserne er hjemme, skal de have fjern undervisning og her kan der ske lidt 

ændringer, for at vi kan få det hele til at gå op. 

 

SFO ændrer åbningstider, så de passer til ringetiderne. Det vil sige at SFO igen har åbent som før til 

kl. 17 og kl 16 om fredagen. 

 

For at vi kan passe på hinanden og holde smitten 

nede, er det vigtigt at man lader sig pode to 

gange om ugen. Som skole kan vi ikke kræve 

dette, men kraftigt opfordre til at man lader sig 

pode, så man har en negativ test der højst er 72 

timer/3 dage gammel. 

Vi er i tæt samarbejde med Norddjurs Kommune 

om at få en teststation på skolen for vore elever, 

og når dette kommer i hus, bliver I informeret. 

Hvis der kommer et positivt testresultat, skal Kim have besked, så vi kan lave en smitteopsporing 

og få relevante personer isoleret og testet hurtigt. Så håber vi at kunne bremse et udbrud inden 

andre bliver berørt.  

 



På Facebook og opslagstavlen i Intra kan I læse mere om de ældste klassetrins tilbagevenden til 

skolen. 

 

SFO 

Som nævnt tidligere så ændrer SFO åbningstid om eftermiddagen til kl 17 og kl 16 om fredagen. 

Vi fortsætter med at opdele eleverne klassevis i de timer, hvor de er mange. 

 

 

 

God uge til alle 


