
Forældreinformation den 7. august 

Kære alle forældre 

Velkommen til et nyt skoleår. Jeg håber I alle har nydt sommerferien. 

Første skoledag den 10. august 2020 

1.-6. klasse møder kl. 8:05 

Vi mødes alle i skolegården hvor der vil være velkomst og morgensang. 

0. klasse møder kl. 9:30 

Vi mødes også i skolegården 

0.-3. klasse har fri kl. 13:05 – SFO åbner der. 

4.-6. klasse har fri kl. 13:45 

Skema 

Skema i PDF format er vedhæftet denne besked. 

Covid-19 

Coronaen har desværre ikke sluppet os.  

Vi tager fortsat nogle forholdsregler, selvom vi er tilbage ved almindelig lov for skolegang og undervisningsplan.  

Vi opretholder håndvask som før sommerferien for alle vores elever.  

Vi opretholder god afstand og eleverne bliver fordelt på hele skolens område når der er frikvarter.  

Vi forsøger at tilrettelægge meget undervisning udendørs.  

Kort beskrevet passer vi fortsat rigtig godt på hinanden. 

 

Vi indfører frem til efterårsferien, at alle elever hver morgen møder i skolegården, lærerne der skal have klassen i 

første time henter eleverne og følger dem ind på skolen.  

Det betyder, at I forældre evt. tager afsked på p-pladsen eller i skolegården og dermed ikke går med ind på skolen. 

Ligeledes om eftermiddagen henstiller vi til, at der afhentes på p-pladsen eller i skolegården. 

Vi prøver at have så få som muligt inde i bygningen og dermed mindske smittespredning via kontaktflader.  

Første skoledag er en speciel dag, og derfor er forældre velkommen denne dag, men vi henstiller til at forældre vasker 

hænder ved ankomst til bygningen.  

 

SFO morgen er fortsat fælles med vuggestue og børnehave.  

SFO eftermiddag er i skolegården og dermed også afhentning her.  

Varme 

I kommende uge lover DMI meget varmt vejr. Vi opfordrer derfor til at jeres børn har solcreme på og evt. noget med. 

Let sommertøj, evt. en lille hat og en drikkedunk.  

Personale 

Peter Holm-Hansen er nyansat på skolen pr. 1. august – han har selv rundsendt en kort præsentation. 

Marianne Rosner stopper sin ansættelse på skolen.  

 

Jeg glæder mig til at se jer alle på mandag. 

Rigtig god weekend til jer alle store som små. 

Med venlig hilsen 

Anette 


