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Kære forældre                            Næsby, juli 2020 

 
Så er alle børn gået på sommerferie, efter et noget anderledes skoleår. 
Vi er alle blevet øvede i forandringsparathed, som jo kan være godt at kunne, men vi håber nu på et mere 
almindeligt skoleår næste år. 
 
De sidste retningslinjer, som har jeg har fået ud, siger bl.a.: 

§ 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. 
 

Så sandsynligvis får vi lov til at gennemføre almindelig undervisning og ikke nødundervisning. Alt afhænger jo 
fortsat af Coronatallene, men vi har planlagt almindeligt og håber at kunne få lov til at gennemføre almindelig 
undervisning. Hvis andet viser sig, så laver vi nye planer ☺ I skal selvfølgelig nok blive orienteret op til 
skolestart, så følg med på Aula i uge 32.  
 
Corona 
 
Jeg har fået besked på fra forvaltningen, at jeg skal informere jer om, at hvis jeres barn/vores elev får Corona i 
sommerferien, så skal I give mig besked, fordi jeg skal melde det videre ind i forvaltningen. Så ring til mig eller 
bare send mig en SMS på 30 33 43 42, at jeres barn er smittet, så giver jeg det videre. Hvis der tilstøder nogen 
noget alvorligt, vil jeg selvfølgelig også gerne have besked på det, men det håber vi ikke. Der er heldigvis ikke 
mange smittede på Fyn.  
 
Skemaer 
 
Skemaerne er ved at rulle op på Aula, så I kan se alle der. 
 
Skolebestyrelsen 
 
Valget til skolebestyrelsen er gennemført, og vi har en fuld bestyrelse og en stedfortræder, så det er rigtig fint.  
 
Den nye bestyrelse er: 
 

Kandidatens fulde navn Barn/børn i flg. klasser 

Kim Bjerregaard Andersen Forårs-SFO 

Christoffer Rasch 2B, 6B, 7B 

Pia Jørgine Hammerich Forårs-SFO 

Jeanette Iris Villadsen Forårs-SFO 

Louise G. Lehn 0B, 6A 

Brian Uglebjerg Bech Daugaard 2A 

Maria Rex Jakobsen 2A 

 
Den nye bestyrelse konstituerer sig til august, så I derefter får besked på, hvem den nye 
skolebestyrelsesformand er. Indtil 1.8. er det vores nuværende bestyrelse og formand. 
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Tak til den nuværende skolebestyrelse for et godt arbejde for skolen – det betyder meget med det gode 
samarbejde vi har og jeres engagement for skolen. Så tusind tak! 
 
Velkommen til den nye bestyrelse, som består af 4 tidligere bestyrelsesmedlemmer og 3 nye. Vi glæder os til 
samarbejdet med jer! 
 
Forældremøder 
 
Vi afholder forældremøderne på samme måde som sidste år; først fælles på biblioteket og derefter ud i 
klasserne. Datoerne er parate, så jeg vedhæfter en plan over det, så I kan sætte kryds i kalenderen. 
 
Nye elever 
 
Der kommer som hvert år en del nye elever til august, så snak gerne med jeres børn om at tage godt imod. 
 
 
 
Der kommer mere info ud i uge 32 om første skoledag, om det er almindelig undervisning eller 
nødundervisning, etc. Første skoledag er mandag den 10.8. kl. 8.00. 
 
Indtil da, jeg håber, I alle får en rigtig god sommerferie! 
 

Med venlig hilsen 

Berith Bonnesen      

Skoleleder 

bereb@odense.dk 

30 33 43 42 
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