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Nyhedsbrev uge 34 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Tusind tak for hjælpen med at bage til 
Anettes jubilæum, tak fordi I kom og 
deltog og var med til at fejre hende. 
Det var en rigtig dejlig dag, som jeg er 
sikker på, Anette vil tænke tilbage på 
med glæde i meget lang tid.  
 
Corona og betydning for skolen: 
Indtil videre har vi været heldige at 
undgå smitte, og det håber jeg, vi 
bliver ved med at være. Men vi er 
sårbare, for hvis en elev bliver smittet, 
får det konsekvenser for hele skolen, 
og endnu værre hvis en lærer bliver 
smittet, for så er vi nødt til at sende 
alle børn hjem til hjemmeundervisning, 
da alle det andet pædagogiske personale skal testes for at inddæmme smittespredningen. Så 
for alles skyld, vil I ikke godt passe på hinanden og sørge for at overholde anbefalingerne fra 
sundhedsmyndighederne? 
Hvis jeres barn har symptomer på covid 19, skal I holde dem hjemme, og de skal være 
symptomfri i 48 timer. Vi er også mere emsige med at sende elever med symptomer hjem.  
 
Skolens handlingsplan: 
I forbindelse med coronaepidemien har vi lavet en handlingsplan for håndtering af mistanke 
om tilfælde af smitte og ved smitte. I får den lige her kort skitseret, da jeg har fået spørgsmål 
fra flere sider desangående i dag.  
 
Elev med coronasymptomer:  

• elev sendes hjem 
• forældre vurderer, hvorvidt barnet skal testes. 
• barnet må komme i skole igen, når symptomfri i 48 timer eller, hvis testet, når der 

foreligger en negativ test. 
 
Elev med påvist covid 19: 

• klassekammerater sendes hjem og testes 
• de nære lærere sendes til test 

 
Personale med coronasymptomer: 

• sendes hjem og vurderer selv, hvorvidt der skal tages en test. 
• personalet må komme på arbejde igen, når symptomfri i 48 timer, eller hvis testet, når 

der foreligger en negativ test. 
 
Personale med påvist covid 19: 

• de klasser, der har været i kontakt med den pågældende personale sendes hjem til 
test. 

• alt andet personale sendes hjem til test.  
• de resterende elever sendes hjem og hjemmeundervisning går i gang. 

 
Det er ikke nødvendigt at holde børnene hjemme, hvis der er en i familien, der har symptomer 
på corona, men hele familien skal naturligvis testes, hvis der er et tilfælde af covid 19 i 
familien.  
 
Mundbind i bussen: 
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Som I sikkert ved, skal alle fra 12 år og op bære mundbind, når de kører med offentlige 
transportmidler. Så de elever, vi har over 12 år, der kører enten med 607 eller 70, skal have 
mundbind på fra på mandag. 
Jeg har haft kontakt til undervisningsministeriet for at høre om, det også gælder i vores egen 
bus, svaret var, ”Det ved vi ikke. Vi arbejder på at finde ud af det.” Så i skrivende stund er der 
ikke svar, men jeg følger naturligvis op på det. Indtil videre kører Friskolebussen uden 
mundbind, eleverne går op og ned ad hinanden uden mundbind på skolen, og de sidder 
klassevis i bussen, så indtil vi ved andet, kører vi uden mundbind.  
 
Hilsen fra Anette: 
Kære alle sammen. 
Tusind tak for al opmærksomheden i forbindelse med mit jubilæum. Tak for gaverne, 
hilsnerne, det fantastisk flotte kagebord og alle de flotte ord jeg har fået med på vejen. Jeg er 
fuldstændig blæst bagover af den store opmærksomhed. 
Venlig hilsen 
Anette. 
 
Generalforsamling: 
På næste torsdag har vi generalforsamling. Generalforsamlingen er skolens øverste 
myndighed, hvor bestyrelsen vælges. På en friskole har bestyrelsen rigtig meget at skulle have 
sagt, så der er mulighed for at få reel indflydelse på jeres børns dagligdag. Derfor vil både 
bestyrelsen og jeg opfordre jer til at deltage i generalforsamlingen. Hvis I ønsker at spise med, 
skal I melde jer til, ellers er der fri adgang for forældre og støttekredsmedlemmer.  
 
Forældrehjælp: 
Fredag den 11. september skal Christine, Lone, Anette og jeg på kursus på Askov Højskole. 
Kurset hedder: ”I skole med Grundtvig” 
Kristian, Søren, Jette A og Jette J er tilbage på skolen den dag, men de kan godt bruge 
forældrehjælp. Så hvis I har mulighed for at byde ind med hjælp, vil jeg rigtig gerne høre fra 
jer. Jeg kan ikke love jer, at I kommer til at have jeres barns klasse, men tro mig, det er heller 
ikke altid en fordel ;-).  
Eleverne har denne dag undervisning fra kl 8.15-13.10. Walther kører bussen hjem kl 13.15, 
så I skal lige trække 45 minutter fra det sædvanlige ankomsttidspunkt.  
  
Unyttig viden: 
One Direction er det boyband, der har klaret sig bedst i 10’erne. (Martina 8. kl) 
 
Walther fridag: 
Walther vil gerne have en frieftermiddag fredag den 9. oktober, så han ikke kører 
eftermiddagsruten. Når I ved det i så god tid, kan I så ikke selv sørge for hjemtransport denne 
dag?  
 
Kalender: 
19/8: Udskolingsarrangement 7.-9. kl. 
26/8: Forældremøde 7.-9. kl. 
1/9: Forældremøde i 1. kl. 
3/9: Aktivitetsdag for Søstjernen, Klim Fribørnehave samt bhkl-4. kl 
7/9:  Forældremøde 5.-6. kl 
10/9:  Gymnastikdag i hallen for 0.-6. kl. 
11/9: AL, CL, LM og CK kursus 
15/9: Elev-spissammen 7.-9. kl. laver mad. 

Forældremøde i 2.-4. kl.  
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


