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Kære forældre                             Næsby, december 2020 

 
Delvis nedlukning 
 
Statsministeriet har holdt pressemøde 7.12., hvor de fortalte, at der fra onsdag den 9.12. er nedlukning for 
dele af samfundet, bl.a. skal 5.-9.kl. hos os undervises online. 
 
0.-4.kl. skal fortsat møde op i skole og SFO, og som retningslinjerne siger det: ”skal i videst mulig udstrækning 
modtage almindelig undervisning”. Vi må ikke benytte hallen, derfor får de ikke idræt, og 5.kl. kommer heller 
ikke til svømning. Men de får noget andet bevægelse i den udstrækning, det er muligt. Faglokalerne kan ikke 
benyttes i alle timer, pga. rengøring, men i de fleste. Så 0.-4.kl. får nogenlunde normal undervisning.  
 
5.-9.kl. får nødundervisning online. Lærerne skriver ud til jer og børnene om, hvordan det foregår. Al 
undervisning bliver mellem 8 og 14. 
 
Samtidig skal jeg minde op, at der ikke må komme forældre på skolen eller i skolegården – kun efter aftale 
pga. møder. Ikke for at følge børnene. 
 
Husk også stadig, at børnene møder til tiden, hverken før eller efter, så vi kan få dem ind klassevis – uden at 
de kommer for tæt på andre klasser. Der er nu arrangeret sådan, at de går ind ad samme døre som tidligere, 
men klassevis, og at de venter udenfor klassevis. 
 
Som altid siden marts har vi fokus på afstand (det mulige), god håndhygiejne og opdeling i grupper. Lærere og 
pædagoger må fortsat gå mellem grupper/klasser – med god hygiejne. For mange børn er det ved at blive en 
vane, som vi selvfølgelig skal hjælpe dem med at holde fast i. For nylig sagde en af de små til mig: ”Har vi ikke 
altid vasket hænder så tit?” For de små kan et halvt år føles som altid ☺ Desuden bliver der gjort grundigt rent 
overalt på skolen. Vores rengøringspersonale fortjener bestemt anerkendelse for godt og grundigt arbejde! 
 
Det gælder fortsat, at I skal melde ind til mig enten på bereb@odense.dk eller 30 33 43 42, hvis jeres børn er 
smittede. Der har 7- 9 – 13 ikke været nogen endnu, det er nærmest fantastisk. Men hvis det sker, så giv mig 
straks besked, også selvom det er i ferien, da jeg skal melde det videre op i systemet og alt efter tidspunktet 
sætte det nødvendige i gang i skolen. 
 
Hvis der er sårbare børn/familier, hvor børnene får onlineundervisning, så sig til, så kan der sættes særlige 
foranstaltninger op for disse i nedlukningstiden. Vi er selvfølgelig også selv opmærksomme på evt. behov. 
 
SFO 
 
SFO er i en noget presset situation, nu hvor opdelingen af børnene ikke længere må være i årgange, men i 
klasser. Kun i ydertiderne må vi blande. Heldigvis har vi et personale, som bakker op og hænger i, men jeg vil 
godt opfordre til, at I i denne tid op til jul gerne må benytte andre pasningsformer, hvis I har det. Selvfølgelig 
er børnene velkomne, men der er travlt, selvom vi trækker vikarer ind til at hjælpe til. Ellers vil jeg henvise til 
det, som Irene har skrevet ud til jer om SFO. 
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Udenlandsrejser 
 
Hvis I rejser udenlands – hvis det snart er muligt – så vil vi gerne orienteres, da vi som skole skal sikre, at 
karantæne efterfølgende holdes. Vi bestemmer selvfølgelig ikke over jeres privatliv, men vi kan sige, at børn, 
der bør i karantæne, ikke må komme i skolen, før karantænen er ovre. For at passe på de øvrige børn og 
personalet. 
 
Skolepatrulje 
 
Der er desværre ikke skolepatrulje i denne tid, hvor de store, som står for den, er på onlineundervisning. 
 
Projektopgave/eksamen 
 
Den første eksamen i 9.kl. er projektopgaven, som i år er planlagt til 7. og 8.12. Der var vi godt nok heldige, at 
vi lige nåede det før nedlukningen! 
 
Jul 
 
Julekalenderne er godt i gang, og det er rigtig godt, at der kan sprede sig noget hygge. Det trænger alle til. Dog 
må jeg bede om, at børnene ikke tager byttekort fra kalenderen med, da det jo så ikke kan undgås, at de rører 
ved hinandens kort. 
 
Vi har afholdt juleklippedag, og dørene er pyntet rigtig flot i alle klasser. Som altid har vi lavet det som en 
konkurrence. 0B og 9A blev årets vindere. Der blev pyntet og hygget på hele skolen, og jeg tror, at alle børn 
havde en god dag. I går kunne 5.-9.kl. så pille julepynten ned igen, men ikke alle nænnede at tage pynten af 
dørene. 
 
Juleafslutningen den 18.12. ændres selvfølgelig af nedlukningen, så 5.-9.kl. må klare det online – lærerne vil 
skrive ud til klasserne om det – og 0.-4.kl. holder det klassevis på skolen. Skoledagen for 0.-4.kl. er den 18.12. 
fra 8-12, og derefter er der SFO. Vi må ikke gå til julegudstjeneste, men vi laver et program, som eleverne 
forhåbentlig vil synes er hyggeligt og julet. 
 
Juleferien er lang i år, og det passer jo godt med behovet for nedlukningen. Første feriedag er 19.12. og den 
første dag i skolen er mandag den 4.1., hvor vi håber, skolen kan åbnes for alle igen. Vi skriver selvfølgelig 
løbende ud på Aula, når der er informationer. 
 
Glædelig jul og godt nytår 
 
Fra skolens side vil vi ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår, som vi håber bringer noget godt for 
alle – også i forbindelse med Corona, som forhåbentlig snart får en ende. Vi håber, I alle får en rigtig god 
juleferie! 

 

Med venlig hilsen 

Berith Bonnesen      

Skoleleder 
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bereb@odense.dk 

30 33 43 42 

 

 

       

Nogle eksempler på juledørene, den sidste er kontorets dør med billeder af alle klassernes døre. 
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