
 
 
Ugestatus uge 12 

Kære alle forældre 

Nu venter påskeferien lige om hjørnet, og jeg tænker, at vi er mange, der ser frem til 

nogle feriedage med vores nærmeste.  Når jeg tænker tilbage på påsken for et år 

siden, har der i det sidste år været flere ændringer i skolegangen for både børn og 

voksne. Spillepladen for skolens organisering har ændret sig en hel del gange og ofte 

med kort varsel. I vores planlægning forsøger vi hver gang at balancere hensynet til 

de udstukne retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet med hensynet til 

elevernes trivsel og faglige udvikling.  

Efter påske venter en ny genåbning for 5.-8. årgang, og det bliver rigtig godt at få 

flere af eleverne tilbage på skolen. Retningslinjerne for klassernes tilbagevenden 

herunder også 9. klasserne foreskriver, at eleverne må have et fremmøde på 50 %. 

Det betyder helt konkret, at én klasse har en hel uge (den må ikke deles op) på skolen 

til undervisning med fysisk fremmøde, og uge efter vil klassen skulle have 

fjernundervisning. Skolens elever og skolens medarbejdere skal nu finde en god 

balance i forhold til at veksle mellem det virtuelle klasserum og det fysiske klasserum. 

Når vi planlægger klassernes fremmøde på skolen, skal vi tage højde for, at klasserne 

ikke må have flere voksne omkring klassen end nødvendigt, og lærerne vil således 

følge få faste klasser. Derfor er det fx ofte de to klasser, der har samme 

matematiklærer på en årgang, der har fremmøde samtidigt.  

Rammerne for 0.-4. årgang er i udgangspunktet uændret. Dog vil der være få 

bemandingsmæssige rokader på årgangen – og fortsat under hensyntagen til, at der 

er få voksne omkring klasserne. I takt med at vi nu bliver flere elever på skolen, har vi 

ændret i vores udezoner.  

Vi har tilføjet de udmeldte rammerne for genåbningen for 5.-9. årgang i vores 

genåbningsmanual, så alle informationerne er samlet et sted. Manualen er 

vedhæftet her, og den kan tilgås via fælles filer på aula.  

Som altid kan der komme ændringer og justeringer i takt med ændringer fra Børne- 

og Undervisningsministeriet og i takt med at vi bliver klogere.  

Test på skolen 

Vi starter op med, at ”udskolingens fællesrum” er vores lokale testcenter. For at 

undgå for mange forskellige elever indenfor på gangene, har vi besluttet, at ind- og 

udgang til testcenteret foregår gennem havedørene. Der sættes skilte op på 

havedørene, og indenfor markeres, at elever og medarbejdere skal holde afstand. De 

test, der anvendes på skolerne, er de nyeste næseborstest, hvor podepinden skal 2-4 

cm op i næsen. Testen vil blive udført af podere, der er oplært i podning og 

hygiejneregler. Hver uge vil kontoret sende besked ud om klassernes testtidspunkter, 
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og den morgen, hvor klassen skal testes, får læreren en liste med de elever, der skal 

testes.  

Den først gang følger læreren klassen til test, men efter nogle gange er planen, at 

eleverne bliver sendt afsted i mindre grupper, så resten af klassen kan fortsætte med 

aktiviteterne i klassen.  

Vi vil endnu en gang opfordre jer til, at jeres børn bliver testet umiddelbart inden 

fysisk fremmøde på skolen efter påske.  

Nu vil jeg ønske jer alle en rigtig god påskeferie. 

På vegne af ledelsen 

Gitte Meinert 

 

 
 
 
 
 


