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Første skoledag efter nytår
Når vi møder igen efter nytår, vil det for vores SFO, som tidligere udmeldt, være nødpasning som er
gældende d. 3. og 4. januar. Den 5. januar, hvor skolen starter op igen, vil det være på normal vis, dog med
genindførte krav om opdeling af klasser m.m. Det fortæller vi børnene om når de møder. 5 januar vil være
en kontaktlærerdag og alle elever får fri 13.20
Ift. de anbefalinger, som er på vores område, vil flg. være gældende fra 5. januar – og dette er taget ud fra
UVMs hjemmeside:
Anbefalinger om organisering
•

Det anbefales, at undervisning foregår i stamklasser i det omfang, det er foreneligt med den
almindelige undervisning.

•

Det anbefales, at frikvarter og pauser så vidt muligt sker klassevist.

•

Det anbefales, at aktiviteter i SFO og fritidstilbud organiseres, så børnene så vidt muligt er i
faste grupper af børn og pædagogisk personale.
Anbefalinger om afstand

•

Det anbefales, at der holdes afstand blandt ansatte, forældre m.fl. Afstandsanbefalingen
omfatter ikke elever eller imellem elever og ansatte.
Anbefalinger om aflevering og afhentning udendørs

•

Fra 5. januar skal aflevering og afhentning af elever foregå udendørs, så forældre ikke kommer
indenfor på skolen, SFO'en, klub. Selvfølgelig kan personale mødes med forældre hvis vigtige
beskeder/samtaler, men det, der kan gøres over mail, SMS eller telefon, bør gøres denne vej.
Lærerne vil være klar udenfor skolen d. 5. jan. til at tage imod elever og evt. beskeder.
Anbefalinger om sociale arrangementer

•

Det anbefales at aflyse større sociale arrangementer på tværs af klasser. Sociale
arrangementer med primært socialt formål såsom klassefester, fødselsdag og fælles
morgenmad bør holdes inden for stamklassen.

Ovenstående er det som er gældende pt. Ved ændringer meldes disse ud inden den 5. januar.

Heldigvis sker der også andet og mere positive ting end Corona. Bestyrelsen arbejder for tiden på
mange forskellige modeller for etablering af natur- og fysik/kemilokale. Forventningen er, at der i
januar måned er fundet den mest optimale løsning, som både økonomisk, pladsmæssigt og
fremtidssikret, vil sikre et endnu bedre tilbud for vores elever.
Vi har her, som formanden, David Munk-Bogballe, skrev i sin julehilsen, valgt gør-det-selv-modellen, så
de donerede midler til fysiklokalet i så høj grad som muligt kan gå til udstyr til undervisningen frem for
håndværkerlønninger, og der derfor er brug for jer forældres opbakning til denne prioritering og derfor
også kan regne med jeres hjælp nogle timer, når der skal sættes skabe, borde m.m. op.
I opfordres hermed igen til at kontakte Jonas Marquard Laursen på 40 57 50 07 og blive skrevet på listen
over forældre, der vil hjælpe til med projektet.

Som slut for i år, vil jeg sige al personale tak for jeres indsats og det gåpåmod I har vist i et til tider meget
omstillingskrævende år. Og også en hilsen til jer forældre som med smidighed og engagement har fået
hverdagen til at fungere på trods af det ene eller andet og jer forældre som aktivt møder op når der kaldes
på hjælp – uden jer hverken vuggestue, børnehave, skole, SFO eller klub.
God jul og godt nytår til alle
Torben

