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Kære forældre                            Næsby, juni 2020 

 
 
Alle tilbage i skolen 
 
Denne måned kan jeg heldigvis skrive, at alle elever er tilbage i skolen. Der er stadig tale om nødundervisning. 
Alle elever er i skole ca. fem klokketimer om dagen. Når jeg skriver ca. er det, fordi de møder ind en anelse 
forskudt for at kunne holde afstand. Den kortere skoledag betyder naturligvis, at de ikke har alt det, de plejer 
at have, men vi har hos os besluttet at opprioritere, at de så vidt muligt har egne lærere – hvilket også betyder 
linjefagsuddannede lærere – og at de har de mulige fag. Der, hvor det kniber, er de fag, som kræver 
faglokaler. Vi har jo indtaget en del af faglokalerne til klasselokaler for at skabe mest mulig plads omkring 
børnene, og samtidig er der den regel med, at der skal gøres rent, hvis en klasse har været i et andet lokale. Vi 
begynder dog at lukke lidt op i nogle af fysikklasserne, da de store elever ellers ikke vil kunne gennemføre de 
nødvendige forsøg. Naturligvis med den krævede rengøring. 
 
Vedr. rengøring, så har vi flittige rengøringsfolk, og vi har fået ekstra folk/timer. Aldrig har vi haft det så rent. 
Det er jo efter forskrifterne, og så gør det noget godt for vores indeklima. 
 
Vi fortsætter med 14-dages skemaerne, som er sendt ud til jer på Aula. Vi skal nok sende ud for de sidste 14 
dage, når vi når dertil. I store træk er det de samme, men der er jo fridage og småændringer, så I får dem ud. 
 
Mange oplever, at der slækkes lidt på kravene til især afstand. Vi ser det også hos nogle i skolen. Så taler vi 
med børnene om, at vi skal passe på hinanden og derfor holde afstand. Vil I ikke også hjemme tage den snak 
med jeres børn, så de ikke synes, det er pjattet at skulle blive ved med at holde afstand. Vi kender sikkert alle 
nogen, som helst ikke skal blive smittet, så vi må vise dem respekt ved at overholde kravene til både afstand 
og hygiejne. Vi har også på skolen både børn og voksne, som helst ikke skal smittes – og de skal kunne færdes 
trygt på skolen.  
 
Vedr. hygiejne, så har vi haft et markant fald i sygdom på skolen. Især i den første tid, hvor det kun var de 
yngste, der var i skole, men også nu. Der er begyndt at komme lidt sygdom, men stadig ikke som tidligere. Så 
den gode hygiejne har ikke alene hjulpet i forhold til Corona, men også andre sygdomme. Derfor er der god 
grund til at fortsætte med god hygiejne. 
 
Der hvor vi slækker lidt fra næste uge er, at gårdvagterne får mulighed for at give børnene et lidt større 
område i nogle frikvarterer. Det bliver både sjovere og nemmere at holde afstand på den måde. Så kunne man 
måske tænke, hvorfor vi så ikke har gjort det før, men det var imod retningslinjerne. Nu må de også være 
sammen klassevis og ikke kun i legegruppe, det gør også frikvartererne bedre for børnene. 
 
Besøg af borgmester, rådkvinde og P4 
 
I anledning af, at alle børn kom tilbage på skolen, havde vi besøg af både borgmesteren og rådkvinden. 
Borgmesteren og rådkvinden var naturligvis interesserede i, hvordan det foregik i levende liv på en skole, og 
P4 bragte nogle interviews fra skolen, som beskrev, hvordan det foregik, når alle børnene var tilbage på 
skolen. Det endte faktisk med, at borgmesteren og rådkvinden blev længere end planlagt, da de kom i rigtig 
god samtale med den klasse, de var inde i, hvor børnene begyndte at spørge ind til, hvordan det var at være 
politiker i denne tid. Det udviklede sig til en meget meningsfuld samtale. 
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Senere eftersendte vi til rådkvinden en klumme, skrevet af en af vores 9.kl. elever, som beskriver, hvordan det 
er at gå i 9.kl. og måske ikke få mulighed for at afslutte almindeligt. Rådkvinden skrev tilbage og tog det 
derefter op i KL, så det nytter, at elever er aktive omkring deres egen situation.  
 
9.kl.’s sidste tid på skolen 
 
Vi har stadig ikke haft mulighed for at træffe beslutning om, hvordan den sidste tid her på skolen bliver for 
9.kl. Vi afventer nye retningslinjer og beslutninger ovenfra, og derefter skal vi nok melde ud. Vi kan kun sige, 
at vi nok skal gøre det, vi må og kan, så det alligevel kan blive en god afslutning for denne årgang – og vi ved, 
at der bliver arbejdet på det fra alle sider.  
 
Hilsen fra skolebestyrelsen 
 
I har kunnet læse følgende på Aula: 
 
Som I tidligere har fået besked på, så er der alligevel skolebestyrelsesvalg dette skoleår. 
Datoerne er som følger: 
- Valglisten forefindes på kontoret 25.5.-4.6. 
- Valgmøde online 10.6. kl. 19 for valgberettigede. Sidste mulighed for at anmode om at komme på 
valglisten, hvis man ikke allerede er der 
- Frist for kandidatopstilling 11.6.-22.6. Afleveres til skolens leder 
- Sidste frist for aftale om fredsvalg 24.6. 
- Offentliggørelse af valgresultat 25.6.-30.6. 
- Nyvalgte forældrerepræsentanter tiltræder skolebestyrelserne 1.8. (der har inden da været afholdt 
konstituerende møde). 
Selvom alt er anderledes i år pga. Corona, så håber vi meget, at der vil være mange, som er 
interesserede i at deltage i vores skolebestyrelsesarbejde! Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne, 
både til bestyrelsen og til mig. 

 
Hvis vi skal holde fast ved onlinemøde for valgmødet den 10.6., hvilket vi nok må forvente, så kommer der et 
link ud til jer, så I kan deltage derigennem.  

Sommerferie i SFO 

Irene skriver ud til jer vedr. sommerferie og SFO, så jeg vil bede jer følge med der. Vi afventer fortsat 
retningslinjer for sampasning, og hvordan vi må planlægge SFO i vores ferieåbningstid, så det er svært at være 
helt klar i spyttet, men som på så mange andre områder; når vi får retningslinjerne, så melder vi ud til jer.  

Planlægning af næste skoleår 

Vi er godt med i planlægningen af næste skoleår. Fagfordelingen er ved at være på plads, og skemaet lægges 
derefter. Vi sætter snart en dato for, hvornår I får meldt ud, hvem der skal være lærere for jeres børn. Også 
mht. planlægning af næste skoleår må vi sige, at der kan komme ændringer, alt efter hvordan alt går med 
Corona. Vi planlægger i første omgang efter, at alt er helt almindeligt, og hvis der så kommer tider, hvor vi skal 
indrette skolen anderledes, så gør vi det. Vi håber selvfølgelig, at vi må få lov til at få et helt almindeligt skoleår, 
dog med erfaringer fra Coronatiden i bagagen. 

Grundlovsdag 

Skole og SFO er lukket på Grundlovsdag, den 5.6. 
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Hav en rigtig god juni måned med snarlig udsigt til sommerferie! Sidste skoledag før ferien er fredag den 26.6.20, 
og første dag efter sommerferien er mandag den 10.8.20. 

 

Med venlig hilsen 

Berith Bonnesen      

Skoleleder 

bereb@odense.dk 

30 33 43 42 
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