
Jeg håber I alle har haft en fredfyldt jul og er kommet godt ind i det nye år. 
Velkommen til Oskar i 0. kl., Olivia i 3. kl. og Hjalte i 7. klasse. Også velkommen til Emma i 0.kl. der er 
retur fra Afrika. 
Også velkommen til Henning, der starter som barselsvikar for Pernille.  
Det er selvfølgelig lidt svært at skrive om alt det, der foregår på skolen, for der foregår ikke så meget. Vi 
har mellem 2-5 børn inde hver dag til nødpasning/nødundervisning, som varetages af pædagoger og lære-
re. Vi er på kontoret et par dage om ugen, og kan derudover kontaktes på både mail og mobil (se skolens 
hjemmeside). Enkelte lærere har valgt at forberede sig på skolen. Så her er ret stille... Men det er ikke 
ensbetydende med, at der ikke drives skole. Den virtuelle undervisning er i fuld gang, og overbygningen 
og mellemtrinnet undervises bl.a. via Teams. Her er det vigtigt, at eleverne kan tilgå Meetmøderne med 
kamera. Indskolingen undervises via intra. Mange forældre og bedsteforældre er aktive i forhold til at få 
skolearbejdet fra hånden derhjemme, og det er rigtig godt. 
Vi kontakter jer, hvis vi kan se, at eleverne ikke får lavet skolearbejde derhjemme, så I kan hjælpe dem i 
gang og følge op på det. Hvis I oplever, at der ikke er balance mellem det hjemmearbejde vi forventes 
løst, og hvad eleven kan nå, kontakter I lærerne på intra. 
For ikke at sidde og vente forgæves i SFOen, er det vigtigt I giver Mette og mig besked så hurtigt som 
muligt, når I har brug for nødpasning/nødundervisning. 
Som forældre og elever glæder vi os også rigtig meget til, at vi kan vende tilbage til normaltilstande, og 
håber ikke det varer for længe. Vi savner først og fremmest eleverne, hinanden og det tætte skole-
hjemsamarbejde. Men også alle de mange ting, der ikke kan lade sig gøre nu, som vi plejer at gøre: Mor-
gensamlinger, lejrskoler, fester, ekskursioner osv. Nu bliver det så tydelige hvor stor betydning det har 
for vores skole. 
I denne tid er det særlig vigtigt kommunikationen mellem skole og hjem fungerer. Hvis man kun tilgår 
intra fra sin mobil, når der kommer notifikationer, er der rigtig mange informationer, man ikke får. For at 
få info fra de forskellige platforme vi benytter, er det nødvendigt at gå via en computer (den tekniske for-
klaring vil jeg afholde mig fra), læs hvad der står på opslagstavlen, i ugebrevene og på månedsnyt. Kon-

taktoplyser ligger på skolens hjemmeside, hvor I også 
kan finde mange andre nyttige informationer. Py, ha! 
det er blevet en større opgave at være forældre til børn 
i skolealderen 
  Venlig hilsen 
    Elisabeth 

Januarnyt 2021 

At få søskende skrevet 
op i tide. Der er p.t. 23 
børn indskrevet til sko-
lestart 2022. 
Det foregår på skolens 
hjemmeside, men kon-
takt kontoret, hvis I har 
brug for hjælp. 

2. klasse - Bevægelse i dansk-
undervisningen i december 


