Kontor Nyt – uge 21
Så fik vi alle elever tilbage og godt for det. Det har været tydelig at se, at samværet har været savnet. Vi vil
de sidste uger inden sommerferien gøre hvad vi kan, for at fag og skoledag bliver så udbytterig for eleverne
som muligt, under de krav vi stadig er underlagt. Hvis I forældre har spørgsmål i nogen retning kontakt
lærerne.
Fripladstilskud
Skema til søgning af fripladstilskud for næste skoleår kan fås ved henvendelse til kontoret. Ansøgning skal
være kontoret, Lene, i hænde senest onsdag den 17. juni. Spørgsmål herom skal rettes til Lene.
Mødetider i uge 22
Klasse
0.-1.
2.-3.
4.-5.
6.
7.-8.

Mødetid
8.30-12.30
8.45-12.45
9.00-13.00
8.30-13.45
8.30-14.00

Mødetider og pauser vil fortsat være forskudt for de enkelte klasser, så vi ikke får lavet kø af elever, der skal
overholde de sundhedsmæssige retningslinjer, vi skal holde. Der er stadig stramme krav til hygiejne specielt
vask af hænder, og det tager tid, når alle 90 elever skal gennem det, når de møder, inden og efter de spiser,
efter host/nys, efter toiletbesøg efter pauser og hvis hænderne er snavsede.
Der vil fortsat være noget ventetid inden undervisningen starter for de elever, der kører med Langsøbussen
om morgenen, og tilsvarende for de der får først fri over middag inden hjemtransport. Eleverne må
selvfølgelig være på skolen. Det samme gælder de elever, som kører med bus 64
Undervisningen
Undervisningen er stadig nødundervisning, og derfor vil ikke alle fag kunne læses eller gennemføres som
før f.eks. medkundskab og håndværk/design, desuden skal vi skal stadig holde mest mulig undervisning
udenfor hvilket også giver nogle ændringer.
Regler for samvær
Der lægges stadig meget vægt på, at vi alle skal holde 1 meters afstand forstået på den måde, at det er fra
næsetip til næsetip. Nyt er, at det er klassen, der er udgangspunktet for, hvem eleverne må være sammen
med i skoleltiden/SFO. Der er heldigvis kommet en opblødning ift. ydertimer, således elever ikke skal sidde
for sig selv, men kan være sammen med de, som er mødt ind tidligt eller bliver hentet sendt i SFO’en. Der
opfordres stadig til, at det er klassen – kammerater fra klassen, eleverne er sammen med i fritiden.
Forældre må nu komme ind i skolebygningen hvis nødvendigt, men også her gælder de skærpede hygiejneog afstandskrav.
Kommende 0. klasse – førskoleaktiviteter
Hele vores normale førskole indsats er jo grundet COVID-19 blevet bremset her i foråret. Vi vil dog her frem
til sommerferien lave forskellige aktiviteter, hvor vores kommende 0. klasse vil møde deres kontaktlærer og
bl.a. komme i skole et par gang op til sommerferien. Hvis nogen af jer forældre til kommende 0. kl. har
spørgsmål til skolegangen så kontakt gerne Mette S. som vil svare Jer.
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