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Kære forældre                            Næsby, september 2020 

 
Så meget som det er muligt, har vi nu almindelig undervisning, og det er dejligt for både børn og voksne. Vi 
har dog fortsat retningslinjer, som skal overholdes, og som det er vigtigt, at både I som forældre og vi på 
skolen bliver ved med at repetere for børnene, da det kan være svært at blive ved med at overholde dem. Det 
drejer sig om afstand, god håndhygiejne, kun være sammen i årgangen, benytte de toiletter, håndvaske og 
indgange, som vi har henvist til og almindeligt hensyn til hinanden. 
 
Nu, hvor smitten er steget i Odense, er det endnu vigtigere, at vi alle holder retningslinjerne, så vi smitter 
mindst muligt, og så det er til at opspore, hvem man har været sammen med, hvis man skulle blive smittet.  
Så vi skal alle gøre en ekstra indsats for at overholde alle retningslinjerne. 
 
Der bliver fortsat gjort ekstra rent i lokaler, hvor der er ”udskiftning” af brugerne, og vi benytter faglokalerne 
igen. Aftenskoleholdene er begyndt igen, og der bliver gjort rent om morgenen, så lokalerne er klar til 
børnene. 
 
Det er også fortsat vigtigt, at I og børnene sørger for, at de har alt med, de skal bruge, f.eks. i penalhuset, så 
ingen låner af hinanden.  
 
Endelig skal jeg bede jer om, at børnene møder ind så præcist som muligt, så vi ikke får blandet grupperne om 
morgenen. 
 
Jeg vedhæfter nye bilag om retningslinjer. 
 
Emneuge 
 
I uge 37 har vi emneuge, med emnet krop og hjerne. I år kan vi ikke blande børnene på tværs, som vi ofte gør i 
emneuger, så alt vil foregå i årgangen. De skal møde ind på den tid, de plejer, nogle 7.50, andre 8.00. Alle får 
fri kl. 13, hvorefter SFO’en vil være åben for alle fra 0.-4.kl. til kl. 14 og for tilmeldte derefter. I SFO’en er de 
også fortsat sammen i årgange, bortset fra ydertider, som retningslinjerne giver mulighed for. Tal med jeres 
børn om ikke at opholde sig ved cyklerne etc. på skolen kl. 13, så de bliver blandet der. Der kommer også 
ekstra gårdvagt på ved cyklerne.  
 
Årgangene har skrevet ud til jer om programmet i emneugen. Alle vil få en session med ”Filosofi i Skolen”, 
bevægelse, teori og øvelser om krop og hjerne. Vi regner med, at det både bliver en hyggelig uge og en uge, 
hvor alle bliver klogere på sammenhængen mellem krop og hjerne, og hvordan man lever sundt både i forhold 
til bevægelse, kost, læring, etc. 
 
Brandøvelse 
 
Vi har lige haft brandøvelse; alle blev reddet, men vi skal have skiftet et par sirener, som ellers blev skiftet 
sidste år. Så der er grund til at holde øvelserne, også for at træne, hvor børnene skal hen. Nogle børn bliver 
forskrækkede, selvom vi prøver at gøre det udramatisk, men vi skal afholde øvelserne. Nogle gange er de 
varslede, andre gange ikke. 
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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. 
 
Rynkebyløb 
 
Rynkebyløbet aflyses i år. 
 
Sygemelding 
 
Som jeg har skrevet nogle gange, så er sygemelding af børnene nu på Aula til den første lærer, de skal have 
den pågældende dag. I kan se, hvem det er på skemaet på Aula. Vi ringer fortsat ud, hvis vi ikke har fået 
besked om fravær – både for at sikre, at der ikke er sket barnet noget, når det ikke er mødt op, og for at få 
fraværet registreret rigtigt. Så tag godt imod opringningerne – det handler ikke om utidig kontrol, men om 
omsorg og rigtig registrering. Vi kan ikke garantere, at vi altid ringer, men vi forsøger. 
 
Rettighedsrådet 
 
Rettighedsrådet er nu dannet for dette skoleår, men arbejdet vanskeliggøres noget af, at vi ikke kan mødes 
som ellers. Vi holder dog i september et møde udendørs, hvor stolene placeres mindst to meter fra hinanden, 
så vi kan komme i gang med arbejdet.  
I år har vi på foranledning af rettighedsrådet klassemøder i alle klasser, så børnenes stemmer høres, og så de 
lærer, at de skal deltage aktivt i fællesskabet. 
 
 

Med venlig hilsen 

Berith Bonnesen      

Skoleleder 

bereb@odense.dk 

30 33 43 42 
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