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Covid19-nyt
Opdateret 27/05 2021 kl. 15:30 på Undervisningsministeriets hjemmeside
Kan der afholdes sociale arrangementer i dagtilbud samt på skoler og
uddannelsesinstitutioner?
Ja der kan godt afholdes sociale arrangementer i dagtilbud, på skoler,
uddannelsesinstitutioner og SFO, klub mv., eksempelvis fælles morgenmad,
klassekomsammener, trivselsarrangementer eller lignende, der primært har et socialt
formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for
dagtilbuddets, skolens eller uddannelsesinstitutionens matrikel.
Det anbefales, at sociale arrangementer afholdes inden for stuen eller en tilsvarende
gruppeinddeling/stamklassen/holdet, det vil sige uden kontakt på tværs af stuer eller
tilsvarende gruppeinddelinger, stamklasser og hold. Sociale arrangementer i
daginstitutioner, der afholdes udendørs, kan afholdes på tværs af de samme 2-3 stuer eller
tilsvarende gruppeinddelinger.
Sociale arrangementer bør afholdes under hensyntagen til de enhver tid gældende
anbefalinger om forebyggelse af smittespredning, herunder god hygiejne og afstand, samt at
personer med symptomer på COVID-19 skal blive hjemme. Se Sundhedsstyrelsens Gode råd
til forebyggelse af smitte ved sociale og faglige arrangementer på dagtilbuds-, skole-,
uddannelses- og fritidsområdet (sst.dk).
Der gælder derudover krav om test på efterskoler, frie fagskoler og ungdoms- samt
voksenuddannelser samt kraftig opfordring til test på grundskoler for både elever og
medarbejdere. Der opfordres også til test af personale på dagtilbudsområdet.
Opdateret 27/05 2021 kl. 15:45 - Test
Hvilke regler gælder for test af elever i folkeskolen og på fri- og privatskoler?
For elever i folkeskolen og på fri- og privatskoler er der ikke krav om test. Men der opfordres
kraftigt til, at elever der er fyldt 12 år, bliver testet i forbindelse med fysisk fremmøde på
skolen. Det gælder også elever, der har adgang til at fremmøde udendørs. Der opfordres til, at
eleverne ved fremmøde har gennemført en COVID-19-test inden for de seneste 72 timer, dog
højst to gange om ugen.

Praktikant.

Vi byder hjerteligt velkommen til Jannick Nielsen, som er på skolen i 4 ugers afsluttende
praktik som steinerlærer. Forløbet bliver i 4./5. klasse.
Jannick afslutter sin 3. årige uddannelse som steinerlærer om et halvt års tid.
Jannick er også uddannet folkeskolelærer.
Venlig hilsen Vita Jessen

Kære forældre i BH-kl./1. klasse
I denne periode har vi dansk. Det går lystigt derud ad, vi laver små sætninger, som børnene
finder på ud fra deres dagligdag. Strikketøjet er så småt kommet i gang. Stemningen i klassen
er god.
Med venlig hilse Helene

Kære forældre i 2./3. klasse
Foråret er endelig kommet, og det kan være svært at opholde sig indenfor, når solen og
varmen endelig er kommet.
Vi synger, spiller, læser og øver os i at skrive smukt. Vi leger og synger i sprog og prøver
efter bedste overbevisning at styre hæklenålen. Farverne bliver flittigt brugt – så alt er ved
det gamle.
Rigtig god weekend til alle - Med venlig hilsen Lone

Kære forældre i 4./5. klasse

En spændende hovedfagsperiode om Det gamle Grækenland er nu afsluttet. I håndarbejde
har vi "slentret" garn til smukke snore i forskellige farver. Børnene nyder at have to lærere,
nu hvor Jannick er i praktik. I næste uge følger vi op på ordklasserne.
God weekend til jer alle. Kh Britta

Kære forældre i 6./7. klasse
Vi havde en god uge. Klassen afsluttede deres hovedfags forløb med Hans Peter i dag, og fra
mandag overtager jeg hovedfag igen. Vi vil tale om et relevant emne, der er blevet talt om
meget i klasse for nylig. Puberteten. Hvordan ændrer kroppen sig? Hvad skal gøre med alle
disse nye følelser? Og hvordan respekterer man sig selv og andre? Eleverne afleverede nogle
anonyme spørgsmål i går, og de vil bygge basen af vores hovedfags forløb. Jeg ser frem til at
besvare de spørgsmål, de kommer med, og desuden forklare kroppens funktion i denne nye
fase af deres liv.
Jeg ønsker jer alle en dejlig og solrig weekend!
Kærlige hilsner Viola

Kære forældre og elever i 6./7. klasse

Nu har vi rundet årets historieundervisning af. Vi hørte om Karl den Store, Normannerne (og
vikingerne) og deres erobring af England 1066, 100-årskrigen, Den Store Pest og ikke mindst
om Jeanne dÁrc. Vi har også beskæftiget os intensivt med kastemaskiner, og nogle af
eleverne har konstrueret sådan en i sløjdlokalet. I dansktimerne skal vi afrunde romanen Ben
Hur – det sker i fortælleform. Så er det meningen, at vi skal finde ud af at komme til at se den
berømte filmatisering af den.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

Kære forældre i 8./9. klasse

Klassen har netop sammen med Vidthdyan sat et foreløbigt punktum for naturfagsforløbet.
Der kommer dog om tre uger en uger, hvor koncentrationen ligger på fysikken. Det har været
meget arbejdsomt og udbytterigt.
I engelsktimerne fortsætter arbejdet med ”Oliver Twist” og engelske sange. I dansk tager vi –
udover danske sange - fat på nogle digte, bl. a. af Tove Ditlevsen – og nogle eventyr af H. C.
Andersen. Og i musiktimerne har vi hørt om Frederic Chopin og hans musik.
Rengøringen og dukseopgaverne påhviler i den kommende weekend Kadima og Emil.
Med venlig og forårsstemt hilsen – Hans Peter Rasmussen

8./9.klasse

I hovedfag har vi i denne uge været ude og tage vandprøver fra den nærliggende sø og lavet
vandanalyser. Vi har bl.a. testet, hvor meget kalk, fosfat og ammonium der er i søen. Nu er vi
godt i gang med emnet radioaktivitet, hvor vi bl.a. lærer om stråling, henfald og kemien bag
atombomben.
Venlig hilsen Vidthdyan

