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Kære forældre                            Næsby, august 2020 

 
Velkommen tilbage til alle efter sommerferien! Vi håber, I alle har haft en rigtig fantastisk sommer. 
Vi håber på et godt og lidt mere almindeligt skoleår, i forhold til sidste år med Coronaudfordringerne, hen ad 
vejen.  
 
Vi skal stadig gøre opmærksom på, at hvis jeres børn får konstateret Corona, så skal vi i ledelsen have besked. 
Hvis børnene får symptomer på Corona, skal I holde dem hjemme og få dem testet. De må først komme i 
skole, når I har fået resultatet – og hvis det er negativt. Hvis de har haft Corona, må de første komme i skole 
48 timer efter symptomophør. Hvis I er i tvivl om noget, så spørg jeres læge. 
 
Som jeg skrev sidst, så bliver der ikke længere tale om nødundervisning, men så almindelig undervisning, som 
afstand, god hygiejne og hold giver mulighed for. Det kan selvfølgelig blive ændret, hvis Coronatallene løber 
løbsk eller vi får smitte i vores midte, men i løbet af sommerferien har ingen meldt, at der har været smitte 
hos os, så det tyder godt. 

§ 3. For skoler, uddannelsesinstitutioner og andre institutioner, der er omfattet af foranstaltninger 
iværksat efter regler i henhold til § 22, stk. 1, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare 
sygdomme, ophører pligten til at give nødundervisning, når skolen eller institutionen igen kan give almindelig 
undervisning til sine elever, kursister og deltagere, selv under hensyntagen til sundhedsfaglige anbefalinger 
og retningslinjer som følge af covid-19. 
 

Skemaer 
 
Skemaerne ligger på Aula, så de kan tilgås der. 
 
Nye elever 
 
Før og i løbet af ferien er der kommet en del nye elever til, i et par klasser helt op til tre. Tag godt imod! 
 
Første skoledag/det nye skoleår 
 
Første skoledag er mandag den 10.8. Det vil fortsat være sådan, at forældrene afleverer ved indgangen til 
skolen. Dog får forældrene til eleverne i 0.klasserne lov til at komme ind i den lille skolegård, så vil vi sige 
velkommen ude i det fri og komme med lidt informationer. Derefter går Hanne Buch, Hanne Schultz, Tine og 
Mette ind med børnene uden forældrene og fra dag 2 beder vi om, at alle børn bliver afleveret ved indgangen 
til skolen, hvor der vil være kendte voksne til stede. Det er vores erfaring fra før sommerferien, at det faktisk 
var godt for børnene og måske lidt nemmere at få sagt farvel – også for de børn, som ellers havde svært ved 
det, og så overholder vi retningslinjerne. 
 
Mht. billeder, så stiller vi de to 0.kl. op i skolegården, så alle kan komme til at tage billeder – forhåbentlig i 
solskin. 
 
Forældre til nye elever må komme med indenfor første dag, men derefter gælder det samme som for øvrige 
forældre. Som altid er vi selvfølgelig fleksible over for det enkelte barn, så kom til os, hvis der er noget. 
 
Vi benytter ikke mundbind i skolen, først hvis det bliver en anbefaling. Dvs. forældre må heller ikke komme ind 
på skolen, selvom de har mundbind på.  
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Vi plejer jo at mødes alle sammen i skolegården, men det gør vi ikke i år, derimod laver vi noget fælles online, 
så vi stadig kan ønske alle et godt skoleår og synge ”sammen”. Sådan sluttede vi af før ferien, og det kan godt 
lade sig gøre, selvom det ikke er det samme.  
 
Generelt så forsøger vi at passe på smittespredning og følge retningslinjerne, så derfor bliver der følgende 
rammer: 
 

- Børnene møder ind på nedenstående tider. 0.-3.kl. står fortsat på de gule prikker i rækker, som de er 
vant til og bliver hentet i skolegårdene ved nedenstående indgange. 4.-9.kl. behøver ikke at stå på 
rækker, men skal holde sig til årgangen og med en meters afstand, de bliver også hentet af deres 
lærere. 
 

Klasser/årgange Indgang Mødetid 

0.årg Lille skolegård, ved pigetoilet Ml. 7.50  

1.årg. Lille skolegård, i midten Ml. 7.50  

2.årg. Lille skolegård, i hjørnet Ml. 7.50  

3.årg. Ved mælkekælderen Ml. 8.00  

4.årg. Grå bygning, midterste indgang Ml. 7.50  

5.årg. Grå bygning, midterste indgang Ml. 7.50  

6.årg. Grå bygning, midterste indgang Ml. 8.00  

7.årg. Grå bygning, midterste indgang Ml. 8.00  

8.årg. Grå bygning, ved elevatoren Ml. 7.50  

9.årg. Grå bygning, ved elevatoren Ml. 8.00  

 
Dette gælder også første skoledag, bortset fra 0.kl., som møder kl. 8.30 og venter ude i den lille skolegård 
sammen med forældrene. 
 
Frikvartererne bliver nu afholdt på de tider, som er skemasat, men hver årgang har fået et bestemt område og 
egen gårdvagt. 
 
Børnene bliver i egne klasser, men det er nu tilladt at benytte faglokaler (som rengøres to gange dagligt) og 
valghold må være sammen.  
 
Hygiejne; alle vasker hænder, når de kommer, før mad, ved skift og efter behov. I faglokaler, hvor der 
benyttes f.eks. instrumenter, vil der stå sprit, så de kan spritte af før og efter brug. Husk at give jeres barn 
håndcreme med, hvis I ved, det har brug for det. 
 
Vaske og toiletter får følgende får følgende fordeling: 
 

0.årg På gangen/toilet 

1.årg. På gangen/toilet 

2.årg. På gangen/toilet 

3.årg. Gårdtoiletterne 

4.årg. Toiletter på gangen og madkundskab (når 
det ikke er i brug) 

5.årg. Toiletter på gangen og fysik (når det ikke er i 
brug) 
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6.årg. Toiletter på gangen og billedkunst (når det 
ikke er i brug) 

7.årg. Toiletter på gangen og billedkunst (når det 
ikke er i brug) 

8.årg. Toiletter på gangen 

9.årg. Toiletter på kontorgangen 

 
Rengøring; der bliver rengjort en gang dagligt plus to gange ved toiletter, fælleslokaler, faglokaler, etc. 
 
Medbringes; husk fortsat at medbringe mad og drikke, skolesager, etc., da man ikke kan låne af hinanden pga. 
hygiejnehensyn. Det er fortsat OK at medbringe en pose med legesager, nok især de små, forudsat at de selv 
holder styr på det og ikke lader det forstyrre i undervisningen. Igen gælder det, at man ikke må låne af 
hinanden, så det kun bliver barnet selv, som rører ved det. Lad være med at tage noget uerstatteligt med. 
 
Vi har planlagt møder for hele året og afventer, om vi må holde dem. Det kommer der mere om. I hvert fald 
holder vi møder med den enkelte familie.  
 
SFO’en 
 
SFO’en har almindelige åbningstider efter ferien. Der vil stadig være retningslinjer i forhold afstand, grupper, 
hygiejne, rengøring, etc. Irene skriver ud vedr. de nærmere informationer. 
 
Personale 
 
Dorthe Baagøe er gået på pension efter 49 år i samme stilling! Vi har fået ansat Hanne Asmussen som 
sekretær, så det vil være hendes stemme, I hører i telefonen fremover. Ellers har vi samme personalegruppe 
som før sommerferien, bortset fra de to pædagoghjælpere, som hjalp til i Forårs-SFO, ellers ingen nye 
ansigter. Lisbeth Nielsen er heldigvis blevet fastansat efter en periode som fast vikar. 
 
Renovering 
 
I sommerferien har vi fået nye vinduer i indskolingshuset og det hus, hvor gymnastiksalen er, så nu er 
vinduerne efterhånden ved at være nye hele vejen rundt. Dejligt! Maskinerne skulle gerne være væk, inden 
børnene kommer, men der kommer lidt gener med at få fuget, malet og gjort helt færdigt. Vi regner med, at 
det bliver en klasse ad gangen (0.-3.kl.). Senere kommer der helt nyt ventilationsanlæg op i indskolingshuset, 
og de sidste klasselokaler (0.kl., 2. og 3.kl.) bliver malet, så er alle klasser og faglokaler nymalede. 
 
Skolemælk 
 
Skolemælk kan igen bestilles. Den bliver pakket i tasker om morgenen, og en voksen henter den til spisning. 
 
Køleskabe 
 
For 0.-3.kl. bruger vi køleskabe til børnenes madpakker, dog ikke frikvartersmad, som de selv opbevarer. 
Lærerne laver nogle rutiner, så det bliver de voksne, der håndterer det, og alle børn dermed ikke rører ved 
køleskabene og hinandens madpakker. 
For 4.-9.kl. fortsætter vi som hidtil i Coronatiden med, at børnene selv sørger for opbevaring. Mange har små 
køletasker eller madpakker med køleelement, og det har fungeret fint, så det fortsætter vi med for 4.-9.kl., 
som ellers ville skulle i de samme køleskabe. 
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Videoovervågning og kæder for skolens indkørsler 
 
Vi har fået sat udendørs videoovervågning op før sommerferien, mest af hensyn til tiden efter skoletiden, da 
en del har taget ophold i skolegården. Desuden har vi fået sat kæder op for indgangene, mest af hensyn til 
naboerne, så vi formindsker larmen i eftermiddags-/aftentimerne. Det betyder ikke, at vi ikke gerne vil have, 
at skolegården bliver brugt også efter skoletid – det vil vi rigtig gerne – men kun til leg, boldspil, cykling og 
hygge, ikke til scooterkørsel, larm og rod. Så derfor har vi valgt disse foranstaltninger. Videoerne vil også køre 
om dagen, men vi har ikke adgang. Det er et sikkerhedshold i forvaltningen, som kan tilgå videoerne.  
 
De fire ben 
 
Næsby Skole står fortsat på følgende fire ben: 
 

- Faglighed/læring 
- Trivsel, dannelse og rettigheder 
- Teknologi og teknologiforståelse 
- Leg og bevægelse 

 
Vi håber, alle, børn og voksne, får et rigtig godt skoleår! 
 

Med venlig hilsen 

Berith Bonnesen      

Skoleleder 

bereb@odense.dk 

30 33 43 42 
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