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Kære forældre                             Næsby, oktober 2020 

 
 
 
Retningslinjer 
 
I kan fortsat følge retningslinjer på sundhedsstyrelsens hjemmeside; sst.dk. 
Vi fortsætter de retningslinjer, vi har på skolen, med god håndhygiejne, ekstra rengøring, afstand og opdeling i 
grupper. Det er stadig sådan, at forældre afleverer ved indgangen til skolen, med mindre der er aftaler. Med 
eksterne samarbejdspartnere er det lidt forskelligt, nogle er online, andre kommer stadig på skolen. Pga. 
smittetallet tilrådes det at aflyse sociale arrangementer både på og uden for skolen, så vi alle kun ses med få – 
hvor det er muligt. Måske kan I i forældrerådene aftale, hvordan I griber det an med udsættelse af 
børnefødselsdage etc.  
 
Kontaktbog på Aula 
 
For at gøre kontakten lettere mellem jer og lærerne/pædagogerne i jeres barns klasse, har vi oprettet en 
kontaktbog. F.eks. når I skal skrive, at jeres barn er sygt, skal til læge, etc., så vælger I kontaktbog (under 
beskeder) og derefter jeres barns klasse. Så er vi sikre på, at både den, der har første lektion, og de øvrige får 
beskeden. Så den funktion vil vi bede jer benytte. 
 
Forældremøder 
 
Nu er der afholdt forældremøder i alle klasser, nogle fysisk, andre online, alt efter retningslinjerne på 
tidspunktet. Tak for jeres deltagelse og fleksibilitet! 
 
Praktikanter 
 
Efter efterårsferien får vi 16 lærerpraktikanter, som skal være på skolen i 5 uger. Nogle af jer undrer jer måske 
over, at de må være på skolen som udefrakommende i disse tider, men det er ikke et valg, det er noget, de og 
vi skal gennemføre. De skal selvfølgelig følge vores retningslinjer. Det plejer at være en god tid med 
praktikanterne, hvor der kommer variation og læring på anden vis. Al undervisning er selvfølgelig i samarbejde 
med lærerne.  
 
Trimdag 
 
Vi aflyser ikke trimdagen, men den bliver anderledes end andre år, fordi vi ikke blander årgangene. Der vil 
komme info ud på årgangene, som vil have forskellige programmer for dagen. 
 
Efterårsferie 
 
I uge 42 holder vi efterårsferie. SFO’en er åben for tilmeldte børn. Der kommer håndværkere i ferien, så de 
kan komme til – uden at vi skal flytte børnene. 
Vi håber, alle får en rigtig god ferie! 
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Med venlig hilsen 

Berith Bonnesen      

Skoleleder 

bereb@odense.dk 

30 33 43 42 
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