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Kære forældre til elever i udskolingen  

 
Vi er så glade for, at jeres dejlige børn endelig kan komme tilbage på vores skoler!  

 

Stadig en anderledes skoledag 

Skoledagen bliver lidt anderledes end jeres børn har været vant til før Corona-epidemien, når 

de kommer tilbage på skolerne på mandag, men de kommer til at være sammen med nogle af 

deres faste lærere, pædagoger og mange af deres kammerater.  

 

Grupper 

Ikke alle kan blive samlet med hele deres klasse, fordi vi stadig skal overholde retningslinjerne 

om at holde afstand og hygiejne på skolerne. Selvom, der er ændret i afstandskrav fra 2 til 1 m, 

så kan der stadig kun være ca. 17-24 i et almindeligt klasselokale afhængigt af, hvilke borde 

jeres børn skal sidde ved. På nogle skoler har man større fælles arealer, som fx kantiner eller 

gymnastiksale, der kan tages i brug, derfor kan der her være flere i samme lokale. Det vil derfor 

være forskelligt, hvad man gør fra skole til skole. 

  

Trivsel 

Jeres børn har været længe væk fra hinanden og skolens rammer, så jeg ved fra mange af 

deres lærere og pædagoger, at de vil være særligt opmærksomme på at få alle til at trives godt 

her i starten - både socialt og fagligt. Det vil de gøre vidt forskelligt, og jeg beder om jeres 

forståelse for, at sådan må det være. Hvert barn er forskelligt og det samme er hver gruppe af 

børn, derfor forskellige tilgange. 

 

Forskudte mødetider, 4 timers undervisning på skolen for alle elever og fortsat fokus på god 

hygiejne 

Eleverne skal møde ind forskudt. Vi har de forskudte mødetid for at kunne leve op til kravene 

om god hygiejne og undgå smittespredning. På den måde bliver trængslen ved fremmøde også 

mindre og der er bedre plads ved håndvaskene. Det giver også lidt mere plads på udearealerne 

i ydertimerne.  
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• 0. og 1. klasse kl. 08.00 -12.00 
• 2. og 3. klasse kl. 08.15 -12.15 
• 4. og 5. klasse kl. 08.30 -12.30 
• 6. og 7. klasse kl. 10.00 -14.00 
• 8. og 9. klasse kl. 10.15 -14.15 

 

 

Udeskole 

Der vil stadig være meget undervisning, der foregår udendørs simpelthen fordi det både giver 

større bevægelsesfrihed for børnene, men også fordi vi kan se, at rigtig mange trives og lærer 

godt, når de er ude.  

Sundhedsmæssigt anbefales det fortsat, at vi er mest muligt udenfor. 

 

Skemaer 

Vi fortsætter med ugeplaner og laver altså ikke de gamle fagopdelte lektioner. Der vil fortsat 

være et fagligt fokus, det er bare samlet i større enheder. Det hjælper til en god sammenhæng 

i dagen og vi kan også se, at det giver rigtig gode muligheder for fordybelse i fagene. 

 

Kantinerne er delvist lukket 

Vi har nu alle børn tilbage på skolerne og derfor bruger nogle af skolerne hver en kvadratmeter 

til undervisning. Der vil derfor være nogle skoler, der kan have et begrænset tilbud, og andre 

skoler, der ikke kan, men fælles for alle kantiner er, at der ikke kan serveres frokost.  

 

Hvis Corona-smittet eller mistanke derom 

Vi beder også om, at I kontakter en læge hurtigst muligt, hvis jeres barn får symptomer på 

Corona-smitte og får en lægefaglig vurdering af symptomerne. Hvis lægen foranlediger en test 

og den er positiv, skal I selvfølgelig lade jeres barn blive hjemme og hurtigst muligt give skolen 

besked. Jeg vil gerne understrege, at skolerne ikke kan træffe sundhedsfaglige afgørelser og 

indstille til fx Corona-test. Det kræver en lægefaglig vurdering. 

 

Frem til sommerferien 

For alle elever i afgangsklasserne gælder det stadig, at eksamen er aflyst selvom, de nu er 

tilbage på skolerne 

 

Jeg håber og forventer, at den løsning, som vi nu sætter i værk, forbliver den samme frem til 

sommerferien, og at I vil se med forståelse på, at skolen ikke helt er den samme. Jeg kan love 

at alle vores dygtige lærere, pædagoger og ledere gør alt, hvad de kan for at jeres børn kan 

både trives og lære. 

 

Venlig hilsen 

 

 

Michael Mariendal 


