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Kære alle 
 

Velkommen tilbage fra ferie. Nogle børn er allerede startet i SFO, og Børnehuset har jo været i 

gang hele sommeren. Men på mandag skal alle afsted. 

Skolens personale er allerede mødt ind i denne uge og har gjort klar. Vi glæder os til, at alle 

børnene kommer. 

 

Covid-19: Indgange, sygdom mm. i skolen 

Vi skal stadig forholde os til regeringens Covid-19 bestemmelser og anbefalinger. Der er derfor 

stadig nogle regler, der skal overholdes; 

Indenfor en gruppe, må børnene opholde sig med under 1m afstand mellem hinanden. En klasse 

betegnes som en gruppe. Der skal så vidt muligt være 2m mellen børnene og læreren, der 

underviser. Pauserne vil stadig blive afholdt klassevis.  

Så vidt det er muligt, skal forældre ikke være på skolen, og børnene skal benytte forskellige 

indgange, når de møder ind: 

0.-2. klasse går ind ved hovedingangen ved den runde parkeringsplads. 

3. og 5. klasse går ind ad døren overfor biblioteket. 

4. klasse går direkte ind i pavillonen. 

5. klasse går ind af døren ved rampen. 

Alle elever skal som det første vaske hænder, når de ankommer. 

Der vil således være kys og farvelzone ved parkeringspladsen og i gården foran hovedindgangen. 

Børn der har været syge, må vende tilbage 48 timer efter sidste Covid 19 symptom, (feber, 

hovedpine, ondt i halsen, muskelsmerter eller/og vejrtræknings besvær).  

Hvis jeres børn eller nogen i jeres nærmeste kreds får Corona, skal I give skolen besked herom 

hurtigst muligt. 

Elever der bor i en husstand med en person, der er påvist med COVID-19 må ikke komme i 

skole/SFO 

Elever må kun bruge sine egne ting. Derfor er det vigtigt, at de har et velasorteret penalhus med, så 

de kan klare skoledagen uden at låne. 
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SFO  
Corona vejledning for SFO 

 

-                     Børn til morgen SFO, går ind ad  hovedindgangen (forældre kan sige farvel i døren) 

-   Vi serverer morgenmad i tidsrummet 6.30-7.30, Corn-flakes og havregryn 

- Alle børn vasker hænder hjemmefra og ved ankomst til SFO 

- Alle vasker hænder efter toiletbesøg, før spisning, efter næsepudsning og host/nys 

- Ved lokaleskift skal børnene vaske hænder/spritte hænder af 

- Børn skal være i samme gruppe (klassen) hele dagen (skole og SFO) 

- Børnene skal opholde sig uden for hegnet, væk fra den nuværende bhv. legeplads 

- Børn i eftermiddags SFO, vil være ude så meget som muligt 

- Grupperne må være lagt sammen i ydertimerne(morgen SFO og fra kl. 16) 

- Ved afhentning i SFO, kontaktes SFO’en på tlf 2173 4773 

- Børn må ikke medbringe legetøj hjemmefra 

 

 

Første skoledag for 0. klasse 

Mandag er også første skoledag for 0. klasse. Børnene har jo været i tidlig SFO, så de kender huset. 

Men første skoledag er alligevel noget særligt, så dagen bliver særlig;  

0.klasse og deres forældre møder kl. 8.15, Vi mødes på græsarealet foran multibanen. Her har 

0.klasses lærer Justin gjort klar, så der er et lille område til hvert barn og forældre. 

Justin byder velkommen og vi synger en sang. Hvis nogle vil tage billeder, vil der blive mulighed 

for det. Efter sang og billeder går Justin og børnene til 0.klasses lokale og har skoledag. I forældre 

og ledelsen bliver tilbage. Vi kan hilse på hinanden, få en kop kaffe eller te og få afklaret, hvis der 

er nogle spørgsmål. Det er jo en første skoledag, som på grund af Corona omstændighederne er 

anderledes, end den plejer, men vi tror på, at den bliver rigtig god alligevel. 

 

Personalenyt: 

Frank Morgenstjerne har 40 års jubilæum 1. august. Jubilæet vil blive markeret af personalet fredag 

eftermiddag.  

Vi skal i år sige velkommen til Cecilie Rosenfeldt Madsen, som er vikar for Sille Sandall, der er 

sygemeldt. Cecilie er nyuddannet lærer fra seminariet i Århus. 

Vi skal også sige velkommen til vores nye distriktsleder Birgitte Kjærsgaard, som startede i 

mandags. Birgitte blev budt velkommen af Tove Zacher Sørensen, som er næstformand i 

skolebestyrelsen. Hun var forbi med en flot buket blomster og til en uformel snak. Tak for den fine 

buket til bestyrelsen. 

I SFO’en er Anna Maria Dyhre og Harm Kern stoppet. Begge har fået andet arbejde. Mads Bertram 

Mikkelsen er forlænget indtil 31. oktober.  

I børnehuset stopper Sara Warming i vuggestuen, da hun er kommet ind på seminariet og Maja 

Grønfeldt er på 37 timer i børnehaven. 

 

Med venlig hilsen 

Birgitte, Claus og Helle 


