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Uge Nyt fra Kontoret 

 

Hvad er nødundervisning og hvad er trivselsgrupper? Ja der er rigtig mange spørgsmål for tiden og 

nogle af svarene kan findes på ministeriets hjemmeside. Men der ligger også mulighed for lokale 

variationer, og i den forbindelse er det vigtigt at forstå hvorfor vi på GBF, har valgt at gøre som vi 

gør. 

Nødundervisning betyder at klassen ikke har sit 

normale skema. Dette fordi lærerne ikke må gå rundt i 

de forskellige klasser og sprede smitte i løbet af 

dagen. Når klasserne har de samme lærere gennem 

dagen danner vi en boble, som inddæmmer en 

eventuel smitte. 

Når vi har valgt en kortere skoledag for 0. – 4. kl. 

hænger det sammen med, at vi vil give den bedst 

mulige bemanding for dem der på skolen.  

 

 

Trivselsgrupper spørges der også ind til, og jeg har 

sendt en mail fra ministeren rundt til alle. Skolens 

lærere vil finde tid, hvor de kan mødes med elever der 

har behov for en trivselssnak eller lignende i grupper af 

max 4 elever og en lærer. Hvis du har et barn 

derhjemme i 5. – 9. kl. som giver udtryk for ikke at 

trives, skal du kontakte dit barns klasselærer. Det kan 

også være at klasselæreren ringer og spørger dig. Der er 

således ikke tale om at vende tilbage til klassen eller til 

undervisning, men en mulighed for at få luft og ny energi i en svær tid. 

 

Bestyrelsen 

Vi havde møde i bestyrelsen i går, hvor vi kom omkring mange ting. Vi snakkede om, hvordan vi 

kan sikre den gode rengøring i en tid med ekstra fokus på hygiejne, og i den forbindelse kunne det 

være interessant, hvis der bor en tæt på skolen, som kunne komme forbi et par timer hver dag og 

gøre rent. 



Vi snakkede også om hvordan vi bliver bedre til at få de gode historier ud i vores skole distrikt. Vi 

kunne godt bruge en person der er ekspert i at skabe den gode opmærksomhed omkring vores 

virke. .. 

 

TSFO 

I onsdags havde jeg forældremøde i TidligSFO, for skolestartere 1. april. 

Det var et godt møde med god energi, og positive forældre der alle sad ved 

skærmen og bidrog til, at vi kom omkring de vigtigste spørgsmål i 

forbindelse med skolestart. 

Vi fik også nogle små historier om de enkelte børn, så vi kender dem lidt på forhånd. 

 

SFO 

SFO er åben for de børn fra 0. – 4. kl. der er indskrevet. 

Der er åbnet hver dag kl. 6:45 – 16:00. De er opdelt klassevis med faste 

voksne i deres sædvanlige lokaler. 

 

 

 

God uge til alle 


