
 
Kære forældre 
 
Lørdag morgen modtog jeg besked om, at to elever i 9. kl. var testet positive. Derfor er 9. klasse hjemme i 
denne uge og modtager fjernundervisning. Elever fra 7. og 8. klasse der også var på valgholdet madkundskab 
er også hjemme, da de også har været i samme lokale. De modtager ikke fjernundervisning, men må komme i 
skole, så snart 1. test er negativ. De fleste er allerede testet 1. gang og venter på svar.  
De lærere, der har undervist de smittede, er testet negative – enkelte venter på svar, og er derfor hjemme. 
De øvrige klasser er ikke berørt af det, og vi forholder os roligt og udramatisk til det, for ikke at gøre de øvri-
ge elever utrygge. Vi følger naturligvis de anvisninger, som sundhedsmyndighederne har udstukket. 
Vi håber, at alle i 7.-8. og 9. klasse er raske retur på mandag d. 7. december. Projektugen starter onsdag d. 9. 
december.  
 
Hvis man kan karakteriseres som nær kontakt fx ved at have opholdt sig i samme lokale som den smittede i 
mere end 15 min. uden at afstandskravet 1 m har kunnet overholdes, kan man få hurtig testtid og svar ved at 
kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på: 32320511. 
 
Under normale forhold har vi et lidt afdæmpet forhold til, hvor megen tid og opmærksomhed vi tillægger ju-
len som højtid. MEN… i år, hvor både julemarked, vores daglige morgensamlinger, skolens kirketur og alle 
sociale arrangementer er aflyst, har vi valgt at gøre lidt ekstra ud af december.  
Derfor agerer Claus og jeg morgennisser virtuelt ud i klasserne, ligesom Maj-Britt og Stina står for Julemyste-
riet – dette års julekalender. Det er ikke faglig sværvægt, men lidt sjov og løjer for at holde humøret højt hos 
alle. 
 

Lige nu er det ret hot at løbe på løbehjul og alle mulige andre ”dimser med hjul under”. Hvis vi skal undgå 
uheld, skal de som minimum have cykelhjelm på. I første omgang lader vi det være en mulighed i frikvarte-

rerne, når de har udeområder, hvor det er muligt at køre. Hvis det efter jul viser sig, at mange flere har fået 
løbehjul m.m., så kan det godt være, vi bliver nødt til at ændre reglerne. Vi ser… 

I madboden er der fart på. I denne uge er der dobbelt så mange bestillinger som i den første uge. Tak for op-
bakningen. Vi har lavet en ønskebrønd til eleverne, så de kan smide deres livretter i. 

Christina har haft besøg af Mil-
jø –og Fødevarestyrelsen, der 
gav en glad smiley uden an-

mærkninger. 

                    

 

6. december (Skt. Nikolajs dag) Vej-
ret på denne dag varsler vejret for 
hele julemåneden...  

 

Decembernyt 2020 

Huskat: 
 
 
 
• Refleks gør dig synlig i mør-

ket 
• At få afleveret samtykket til 

brug af fotos 
• At have vandtæt fodtøj med 

–græsset er vådt 
• At din PC skal være opladet 

(7.-9. kl.) 


