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Nyhedsbrev uge 17 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Så gik den første uge siden genåbningen. Jeg synes, den er gået godt, jeres børn gør det rigtig 
godt og jeg synes, personalet gør det rigtig fint. Så jeg håber, det har været en god oplevelse 
for langt de fleste af børnene at komme i skole igen. Men det er svært, det er rigtig svært for 
både børn og voksne. Der er virkelig mange ting at forholde sig til, og hverdagen er totalt 
forandret.  
Mens vejret er så godt, som det er lige nu, har vi morgensang udenfor, så kan vi da holde fast 
i den tradition. I morges sang vi Barndommens land, den valgte jeg i går eftermiddags, hvis 
jeg først havde skulle vælge i morges, var det ikke blevet den sang, for jeg synes ikke, det er 
Barndommens land, vi præsenterer vores børn for lige nu, og jeg synes, børnene betaler 
prisen for, at samfundet skal sættes i gang igen. Lige nu driver vi ikke den skole, jeg gerne vil, 
og i mine sorteste øjeblikke er jeg frygtelig bange for, at det her kommer til at vare virkelig 
lang tid.  

 
Samtidig med vi har fået elever tilbage på skolen, har vi 
stadig 6.-9. kl. til at være hjemme og modtage 
nødundervisning. Jeg har ondt af de elever, og der er ikke 
noget, jeg hellere ville end at sige, at de bare kunne 
komme i skole, men der er vi ikke endnu. Når jeg så 
samtidig kan læse i diverse medier, at nu åbner zoologiske 
haver, Tivoli og sommerlande, bliver jeg faktisk rigtig harm 
og frustreret, for jeg synes faktisk, det var bedre og mere 
kontrolleret at få 6.-9. kl. i skole først.  
 

For at eleverne i 6.-9. kl. stadig skal være med i vores hverdag, har vi i dag haft et forsøg med 
at have dem med til morgensang på Google Meet. Det var skønt, sjovt og en lille smule skørt 
at have dem med, og fra i morgen er deltagelse i morgensang en obligatorisk del af 
skoledagen for dem. Eleverne deltager i morgensangen ved at bruge det link, der er sendt til 
dem i classroom. De skal logge på hver morgen kl. ca. 8.15.  Der er lidt logistikproblemer med 
at få eleverne i fodtøj en jakke og ud uden at komme for tæt, så derfor ca. kl. 8.15.  
 
Diverse: 
Håndvask er hårdt ved jeres børns hænder. Vi vasker hænder rigtigt tit hver dag, 
Sundhedsstyrelsen har lige været så venlige at fjerne 2 gange håndvask, nemlig efter eleverne 
har spist. Vi har købt og fået leveret mild sæbe, som det der bliver brugt af 
sundhedspersonalet på sygehusene, vi vasker hænder i køligt vand, og vi gør, hvad vi kan, 
men det er stadig hårdt for hænderne, så jeg har snakket med børnene om, at det er en god 
ide med en håndcreme i tasken, så man kan få smurt hænderne et par gange i løbet af 
skoledagen.  
Vi har fået nogle spørgsmål om, det er i orden at I ikke tager alt børnenes tøj med hjem hver 
dag? Dertil er svaret meget kort. JA, eleverne må gerne lade det ligge på skolen efter skoletid, 
men for især 4.-5. kl. vil jeg gerne, at de har deres ekstratøj i en sportstaske som de let kan 
sætte op på bordet, så Hanne kan komme rundt, når hun gør rent.  
Lige nu skinner solen fra en skyfri himmel, og det er jo helt fantastisk, når vi skal være så 
meget ude, men det kræver også, at børnene har 
solcreme med, og at I sørger for, de er smurt 
hjemmefra. Så skal vi nok hjælpe med at minde dem 
om, at de skal smøres ind igen inden middag.  
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