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Uge Nyt fra Kontoret 

 

Så får alle klasser lov til at komme i skole. Det er noget vi 

har ventet på og glædet os til. Det bliver dejligt igen at 

kunne møde alle elever og voksne på skolen. Det kunne 

være rart, hvis vi også kunne være sammen uden at 

skulle tænke på at holde afstand mm. Desværre skal vi 

stadigvæk holde os til nødundervisning og 

retningslinjerne gælder stadigvæk, så det er stadigvæk 

med hyppig håndvask, afspritning, afstand og de 

forældre der kommer ind på skolens område skal bære 

mundbind.  

Når alle klasser er på skolen, skal der igen laves skemaer. De nye skemaer vil tage udgangspunkt i 

den nødundervisning der allerede er i gang, så det er ikke alle klasser der oplever en forskel. Men 

følg dit barns klasse på Intra eller Classroom og se hvordan de kommende uger bliver.  

 

I skal ruste jer med lidt tålmodighed, da der sker rigtig 

meget på skoen for tiden. Vi er i gang med at se på 

næste skoleår, gennemføre eksamen og lave 

bemanding til genåbning, så tingene kan godt tage lidt 

ekstra tid.  

 

 

I dag har vi idrætsdag, som dog foregår på en anden måde end 

tidligere da vi ikke kan blande klasserne på sportspladsen. I år er der 

forskellige aktiviteter i klasserne ude og inde. Klasserne har samme 

lærere hele dagen, og dette udnyttes til cykelture, idræt, trivsel og 

fagligt.  

 

 

 

 

 



SFO 

Nu er det forår og vi er meget ude i SFO tiden. Regnen er også kommet, og 

det betyder at mange børn hurtigt bliver våde og kolde. Så det er vigtigt at 

alle børn har skiftetøj med i SFO! 

 

 

 

 

 

Eksamen 

I denne uge startede eksamen for 9. kl. med skriftlige prøver. Det gik rigtig fint, og det var dejligt at 

nogle forældre hjalp, hvor der var brug for ekstra hænder. Tusind tak for det. 

Vores 9 kl. skulle lave en skriftlig opgave om mandagen, tirsdag sad de og løste matematikopgaver 

og onsdag var det så læsning og retskrivning. Eksamen 

i år er under meget specielle forhold, da eleverne får 

den højeste karakter med fra eksamen og årskarakter. 

Så der var mulighed for at kæmpe sig til en bedre 

karakter end årskarakteren, men der er også nogle der 

siger at det er svært at forbedre et 12 tal. Heldigvis er 

det gode ansvarlige unge vi hr med at gøre, og alle 

lagde kræfter i opgaverne uanset hvilken årskarakter 

de har. 

 

Genåbning 

Fremover er vi alle på skolen hver dag. Dog er 

de nuværende retningslinjer gældende, og det 

giver nogle udfordringer. Vi prøver at sørge for 

at hver klasse kun har en lærer på en hel dag. 

Dog er der enkelte klasser der vil opleve 

lærerskifte i løbet af dagen. Vi har også lavet en 

plan for toiletter og håndvaske, så klasserne 

ikke bliver blandet. 

Vi må heller ikke have P-fag på samme måde som før med flere klasser på en gang. 

Der anbefales fortsat at alle elever over 12 bliver testet to gange om ugen, og det er stadigvæk 

muligt at blive qvick-testet på skolen på mandage og torsdage.  



Næste uge 19 

Mandag er der bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse og afsked med dem der går ud. 

Torsdag og fredag er fridage da det er Kristi himmelfart.  

 

 

God uge til jer alle! 


