
Sommerferienyt 2020 

Velkommen til Ronja i kommende 7. klasse og til Leif, der er tilbage i uge 31 i SFO-
ens feriepasning. Karin er fortsat i virksomhedspraktik i SFO i hele august måned. 
Christie har valgt at stoppe i SFOen, da vi desværre ikke har mulighed for at tilbyde 
hende fuld tid. Tak for den gode indsats. Brit, der var ansat i Malenes barselsvikariat, 
har fået tilbudt en fast stilling i det private erhvervsliv, så vi genopslår stillingen sna-
rest –del meget gerne opslaget på FB. 
 
Flere har spurgt ind til, hvordan vi afholder 1. skoledag søndag d. 9. august. Vi ville rigtig gerne have gjort, 
som vi plejer, hvor vi sammen med alle jer får skudt skoleåret godt i gang. MEN at samles op imod 500 
mennesker på så lidt plads, vurderer vi til ikke at være ansvarligt i forhold til smitterisiko. Derfor bedes I 
aflevere eleverne kl. 9.00, som I plejer. Forældre til vores 0.klasseelever er dog undtaget, og kan godt delta-
ge denne dag. Eleverne møder kl. 9-12. Vi glæder os til et nyt skoleår skal i gang og planlægger en festlig 
og spændende dag for eleverne. Vi håber, vi i løbet af efteråret får mulighed for at få jer ind på skolen igen 
som en naturlig del af skolens DNA. 
 
Nødundervisningen er ophævet og de almindelige bestemmelser for undervisningen træder i kraft. Ud-
gangspunktet vil stadig være, at børn, unge og voksne har et begrænset antal kontakter og så vidt muligt 
holder minimum en meters afstand til andre. Vi vil fortsat have særligt fokus på ekstra hygiejne og på at 
sende personale, børn og elever hjem, hvis de har symptomer eller har været i nær kontakt med tilfælde af 
smitte.  
 
Stor tak til vores 9. klasse-elever for et rigtig godt arrangement sidste skoledag i fredags. På trods af de æn-
drede rammer var det både sjovt og veltilrettelagt.  
Glemt tøj (og der er meget) er sat frem i sække foran SFOens hovedindgang. Tjek gerne. Tøjet gives til vel-
gørende formål i slutningen af næste uge. 
I ønskes alle en rigtig dejlig sommer, hvor I forhåbentlig nyder so-
len, bader, læser gode bøger, spiller spil, sover længe, leger og spi-

ser en is eller to… 
 
Igen i år dystede af-
gangseleverne med 
ansatte . 
I år i en svedig rund-
boldkamp, som de su-
per-veloplagte og fitte 
voksne vandt suve-
rænt. Så 8. klasse: I 
har et år til at 
træne op ;-) 
 
 

 
Elevernes skemaer kan I se, hvis I indstiller til 
uge 33. Der kan forekomme ændringer, når vi 

ansætter barselsvikar, men så skriver 
vi det ud. 
 
 
 
            
 
 
                        Venlig hilsen Elisabeth 


