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Ugebrev             23.04.2021  

KALENDER 

Fredag  30. april  St. Bededag 

 

Næste skridt i genåbningerne af skolerne: 
 
Fra d. 21.april gælder følgende for alle skoler: 
 
0.-4. klasse : Ingen ændringer 
5.-8. klasse: : Eleverne møder den ene uge i deres klasse, og i ugen efter er der nu   
     mulighed for at de kan komme i skole – men, det skal være udenfor.  
    Det er altså KAN og ikke SKAL. 
9. klasse: : Eleverne kommer i skole 80% af tiden = 8 ud af 10 dage. 
 
Vi har efter grundige drøftelser besluttet, at klasselærerne i 4./5. – 6./7. og 8./9. klasse 
selv planlægger de uger, hvor deres elever er omfattet af mulighed for undervisning 
udenfor. Dvs. at forældrene får direkte besked om klassens planer for de pågældende 
uger.  
 
Vi har den udfordring, at 5. og 8. klasseeleverne ikke må det samme i forhold til fremmøde, 
som de andre elever i deres sammenlagte klasser, så der vil fortsat blive dage, med online 
undervisning.  
 
Det gælder fortsat, at elever, som ikke er i trivsel, må komme i skole efter behov. 
 
 
Myndighederne opfordrer fortsat kraftigt til, at elever over 12 år lader sig teste. 
 
 
Der gøres rent i en kombination af såvel personale, som forældre og professionel rengøring. 
 
Uændret vedrørende afstand, håndhygiejne – daglig afspritning af kontaktflader mv. 
 
Hvis der er spørgsmål, ringer eller skriver I selvfølgelig bare til os. 
 
Rigtig god weekend. 
 
Venlig hilsen Vita 
 



Kære forældre i 2./3. klasse 
Solen skinner og naturen folder sig ud i friske farver. Fuglene synger – og de begynder tidligt 

om morgenen. 

Naturens vågnen er grundlaget for den periode, vi har påbegyndt i denne uge, hvor vi har 

arbejdet med emnet fugle. Hvilke danske fugle kan vi se og høre? 

Der bliver tegnet – læst og skrevet. Ungerne har virkelig taget emnet til sig. Og hvor er der 

egentligt mange forskellige ænder og måger. 

Hvordan kan en brevdue finde hjem? Hvor stort vingefang har en ørn, og hvad kan en svale 

fortælle om vejret? 

Spørgsmålene er mange. 

Nye noder kommer til, og nye sange bliver spillet. 

 

Jeg vil ønske alle en dejlig weekend. 

Med venlig hilsen Lone 

 
Kære forældre i4./5. klasse 
Nu har vi hørt om de græske urguder og underverdenen, hvor Hades herskede. Børnene er 

meget interesseret, og der arbejdes flittigt med at skrive og gøre periodehæfterne rigtig 

smukke. Skønhed betød også meget for de gamle grækere. Der lyttes opmærksomt til 

fortællingen om Odysseus, og der genfortælles med stor indlevelse.  

God weekend. 

Kærlig hilsen Britta 
  

 
 
Kære forældre i 6./7. klasse 

Vi havde en god uge i skolen. Vi gennemførte en undersøgelse for at høre fra de andre elever i 

skolen, hvad de elsker ved Østskolen. I de kommende uger vil vi fortsætte med at arbejde på 

at skabe en smuk tegning, der omfatter vores dejlige skoles ånd. 

I den kommende uge afslutter vi vores fysik-hovedfag. 

Næste uge har vi en blanding af online og udendørs undervisningsdage. I løbet af weekenden 

laver jeg en plan for, hvad vi skal gøre. Mandag mødes vi online og tirsdag mødes vi i skolen 

til en udendørs dag. Jeg sender yderligere oplysninger om næste uge i løbet af weekenden. 

 

Hav en dejlig weekend, Viola 

Kære forældre i 8./9. klasse 

Hans Peter sender mail til jer om undervisningen i næste uge. 

Venlig hilsen Vita 


