Kontor Nyt – uge 5
0.-4. klasse må komme i skole igen – det er ganske vist. Ja, som I alle jo nok har hørt, så åbner vi fra på
mandag igen dørene til skolen for alle elever i 0.-4. klasse – det bliver godt.
Elever som ikke går i SFO kan møde fra kl. 8.15. og frem til vi ringer ind kl. 8.30. Alle de kendte regler med
håndvask, afspritning, afstand, klassen som udgangspunkt - forstået således at eleverne kun må være
sammen med klassekammerater, og alt det andet gælder som tidligere.
For elever der er i SFO, kan vi ”blande” børnene i ydertimerne, igen under skærpet forhold ift. COVID-19
regler.
Der er stadig for alle klasser tale om nødundervisning. Vi vil ud fra de retningslinjer vi skal følge, f.eks.
færrest mulige skift af lærere, strikke de bedst mulige skemaer sammen og kun bytte lærere, hvor det
fagligt er nødvendigt.
Mødetider vil fra mandag d. 8.2. være:
0.-4. klasse møder ind som normalt fra 8.15 med start 8.30 og undervisning frem til kl. 13.00
For hjemmeunderviserklasserne, 5.-8, gælder, at de fortsat ”møder ind” - er logget på kl. 8.30 – med
undervisning frem til kl. 13.00 dog kl. 14.00 for 7.-8. klasse.
Lidt regler på skolen de kommende uger:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eleverne i 0.-4. klasse må, når de er inde på skolen, kun være i deres klasse og sammen med denne.
Der er en "FARVEL ZONE" ved indgangen foran lærerbordet, som I kender det, dog opfordres til at
sige farvel til eleverne udenfor.
I "myldretiden" mellem 8.00-8.30 skal forældre og andre voksne være opmærksom på ikke at være
for mange i "FARVEL zonen", evt. vente ude foran døren.
Forældre må stadig ikke gå rundt på skolen, kun ved aflevering/afhentning til garderoben og i så
lille et omfang det er muligt og efter afspritning af hænder.
Forældre/gæster SKAL bære mundbind/visir når de træder ind ad fordøren.
Beskeder skal gives til SFO- personalet ved indgangen.
Hvis forældre ønsker at snakke med en lærer, skal de ringe/skrive og evt. lave en aftale om et
møde.
Alle skal, så vidt det er muligt, holde 2 meters afstand til hinanden. Indenfor klasserne kan dette
fraviges.

Vi glæder os til at se eleverne igen, der har godt nok været stille på skolen. Det bliver spændende for både
vores nye lærer, Brian, og for eleverne i 3.-4. klasse, som nu rigtigt skal til at lære hinanden at kende og for
0. klasse er der sikkert en del rutiner, som skal friskes op igen. Også for 1.-2. klasse, som nu har prøvet
fjernundervisning, bliver det godt at få sådan ”fysisk fat i dem” igen.

Meget er blevet aflyst, men vi vil gennemføre fastelavn på fredag. Det kan I finde mere om på de enkelte
klassers sider og på hjemmesiden de kommende dage, men tænk allerede nu på noget udklædning.
Vi er fra mandag også i gang med skolehjemsamtaler også det kan I finde mere om på klassesiderne
Torben

