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Nyhedsbrev uge 20 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Yes!!! Det var det første ord, der fløj igennem 
mit hoved i sidste uge, da statsministeren 
fortalte, at 6.-9. kl. måtte komme tilbage i 
skole igen. Vi glæder os alle til at få 
dem ”hjem”, og jeg er sikker på, at eleverne 
glæder sig lige så meget.  
 
Genåbning 6.-9. kl: 
Eleverne i 6. kl. skal være i salen sammen 
med eleverne fra 4.-5. kl. Om morgenen, når 
de kommer, skal de vaske hænder som det 
første, det foregår i deres normale 
klasselokale. 4.-6. kl. har toiletter i 
omklædningsrummet. De skal benytte døren for enden af salen til alle ind- og udgange af 
skolen.  
Vi er i gang med at indrette k-fag til klasselokale til 7.-9. kl., der får de base resten af 
skoleåret. 7.-9. kl. skal også begynde skoledagen med håndvask. Det foregår i sfo’en, hvor de 
også skal benytte toiletterne. Eleverne skal bruge glasdøren i k-fag som indgangs- og 
udgangsdør.  
 
Skema: 
I forbindelse med opstarten af de store elever, har vi ændret skemaet, det bliver gældende for 
resten af skoleåret og er vedhæftet dette nyhedsbrev. Det er kortere dage, da der stadig er en 
del restriktioner, som betyder, vi er nødt til at gøre tingene på en anden måde end den, vi er 
vant til. Walther kører hjem med bussen kl. 13.10 mandag, torsdag og fredag og kl. 14.00 
tirsdag og onsdag.  
 
Buspladser: 
Når vi får de store i skole igen, får vi pladsproblemer i bussen. Der kan maximalt være 26 
personer i bussen, og der er 34 børn, der er skrevet op til bustransport. Det er jo et problem, 
så vi er nødsaget til at pille 8 børn af. Derfor håber jeg, der er nogle af jer, der melder tilbage, 
at I selv kan stå for transport, enten fordi I går hjemme stadig, fordi jeres barn kan cykle frem 
og tilbage, eller fordi I alligevel skal hente søskende i børnehaven. Giv besked senest fredag, 
da jeg alternativt er nødt til at pege de børn ud, der ikke kan komme med Walther. 
Fra mandag kan vi af samme grund desværre heller ikke tilbyde at tage legeaftaler med 
bussen. 
 
Når vi er ved bussen, har eleverne i dag fået en opsang. De SKAL blive siddende på den plads, 
de er tildelt, og de SKAL have sikkerhedssele på. Så en snak om reglerne i bussen er vist 
nødvendig igen derhjemme.  
 
Sommerferieseddel SFO: 
Jeg sender i dag sommerferiesedlen ud vedr. behov for pasning i SFO i sommerferien. Vi 
holder som udgangspunkt lukket i ugerne 29 og 30, men hvis der er nogle af jer, der har fået 
ændret ferien pga. corona, har vi mulighed for at holde åbent i den ene af de to uger. Det 
bliver i givent fald den uge, der er flest tilmeldt.  
I skal være opmærksomme på, at pasning i SFO i juli måned skal betales med 15 kr. pr 
tilmeldt time, dog max. kr. 1500,-, og der ydes ikke søskenderabat. Opkrævning 
fremsendes separat. 
Sommerferiesedlen skal besvares senest den 1. juni.  
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  


