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Genåbning af skolen for 6. - 9. klasse 

Mette Frederiksen og de andre politikere siger, at de unge mennesker skal tilbage til skolen på en eller 

anden måde. Det glæder vi os til, og samtidig venter vi spændte på, hvilken udmelding der kommer. 

På nuværende tidspunkt kan vi ikke fortælle, hvornår vi kan åbne op for 6. -l 9. klasse. Vi skal kende 

regeringens udmelding, og vide hvilke retningslinjer vi skal følge. Skal vi følge dem vi allerede har, eller 

kommer der nye?  

Vi vil være udfordret på kapaciteten, hvis vi skal følge de nuværende retningslinjer. Som det er nu, benytter 

begynder - 5. klasse store dele af skolen og hallen. Vi skal afklare spørgsmål om skoledagens længde, 

håndvaskestationer, transport til og fra skole, skal eleverne møde forskudt etc. etc. 

Vi kommer derfor ikke med nogen konkrete udmeldinger før tidligst tirsdag aften i næste uge. 6.-9. klasse 

skal fortsat følge hjemmeundervisning til I hører andet. Vi skriver ud, så snart vi har en sikker løsning. 

 

Praktisk forberedelse til genåbning for 6. - 9. klasse 

Vi skal bede jer besvare flg. spørgsmål i en privatbesked til Frands Andreas Bruun på Yammer. 

Har I evt. mulighed for at låne store telte til skolen? Skriv kun hvis I har et stort telt, og skriv hvilken 

størrelse teltet har. 

Har I evt. mulighed for at hjælpe med praktisk arbejde i forhold til evt. teltrejsning eller andre ting. Det vil 

komme til at foregå sen eftermiddag eller aften på hverdage eller i weekenden. Skriv gerne hvornår I kan 

hjælpe. 

Følgende skal besvares af alle forældre til elever i 6. - 9. klasse: Hvordan kommer eleven i skole? (De der 

kan transportere sig selv, enten gå, cykle eller køres af forældre, skal gøre det, medmindre afstandskravet i 

busser bortfalder.  

 

Nye grupper 

Der kommer nye arbejds- og legegrupper for 4. og 5. klasse efter St. Bededagsferien. 

 

Kære forældre til 6.7.8.9.  

Tiden går stærkt, timerne flyver afsted, og der er stor aktivitet i fjernundervisningen. Eleverne møder 

trofast op til timerne, hygger sig med hinanden i grupperne og arbejder flittigt. Det har været en god og 

lærerig periode med fjernundervisning, og vi er imponerede over elevernes evne til at arbejde så godt 
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under fjernundervisningens vilkår. Efter Mette Fredriksens udmelding i går, kan vi dog nu glæde os til at se 

eleverne på skolen igen. Hvordan, og hvornår, og under hvilke vilkår det bliver, ved vi ikke endnu. Corona-

virussen er der endnu, og vi skal stadig tage forholdsregler derefter.  

8.9. dansk: Vi arbejder stadig med at forberede fremlæggelser, med vægt på analyse, fortolkning og 

perspektivering. Nogle skal være opmærksomme på den litterære periode de arbejder med. Vi benytter os 

af de mange gode værktøjer der findes på Gyldendals fagportal for dansk.   

7.8.9. kulturfag: Vi er stadig i gang med at forberede os på fremlæggelser. De fleste er ved at have deres 

problemstilling og underspørgsmål på plads, så deres studier kan være mere målrettede, hvilket også gør 

det nemmere at hjælpe dem med at finde relevante kilder, som jeg lægger op som indlæg i deres kanaler 

under gruppen “Kulturfag” i Teams.  

6.7.8.9. tysk: De arbejder på forskellige niveauer i grupper i forskellige undervisningsportaler. Jeg har 

benyttet mig af den gratis adgang vi har, der hvor det giver mening. De fleste arbejder dog stadig med 

emnet: “Ekstrem Sport” i Gyldendals fagportal for tysk. Jeg vil gerne have flere til at begynde at aflevere det 

de har lavet, så jeg kan rette løbende.  

6. kristendom og historie: Vi arbejder med den kristne kirkes årshjul. Det vil sige helligdagene, deres 

oprindelse, historie og formål, og placering i kalenderen. Vi lærer også om de førkristne højtider, der hvor 

de har sammenfald med de kristne.  

6.7. matematik: Vi arbejder videre med funktioner og prøver at følge det til ende. Nogle elever arbejder på 

matematikfessor, og andre med opgaver der omhandler funktioner.   

8.9 matematik: Vi arbejder med problemløsning i denne uge. Vi har arbejdet med et ff9 problemløsning 

sæt. De skal aflevere det senest søndag d. 10. Maj.  

7.8.9. naturfag: Vi har arbejdet med emnet regnskoven, hvor alle eleverne har skulle prøve at kunne 

perspektivere ved udfordringer der er omkring regnskoven; hvem der har interesser i regnskoven, og hvad 

man kan gøre for at hjælpe regnskoven. Vi er ved at afslutte emnet, og alle eleverne er i gang med en 

Kahoot, som vi skal spille, der omhandler regnskoven.   

6.7. dansk: Vi arbejder med novellefilm og er i gang med at analysere filmen “Fucking 14”. Der arbejdes i 

lidt større grupper denne gang. Målet er at kunne analysere og fortolke en novellefilm med fokus på 

personernes udvikling og køn, samt at kunne forklare, hvordan en novellefilm er komponeret i forhold til 

berettermodellen, musik og billeder.  

6.7. engelsk: I engelsk arbejder vi med “Web Celebs”. Målet er at kunne definere, hvad sociale medier er, 

og forklare, hvordan de påvirker ens liv. At kunne diskutere forskellene mellem sociale medier og det 

virkelige liv. Og hvordan man opfører sig og kommunikerer online.  
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8.9. engelsk: Vi arbejder med “Subcultures”. Målet er at være i stand til at definere, hvad en subkultur er, 

og give eksempler på forskellige subkulturer. At tilegne sig et ordforråd, så de kan forstå og snakke om 

subkulturer på engelsk. Inddrage viden om stereotyper og være i stand til at relatere dette til deres eget liv 

og det omgivende samfund.    

God weekend! 

 

Med venlig hilsen 

 Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 

 

 

 

Sundhedsstyrelsens retningslinjer ved sygdom 

 

 
Hvornår må børn komme i 

børnehave eller skole? 

Børn må komme i skole og 

børnehave når de ikke har 

symptomer på sygdom. Det betyder, 

at hvis man har symptomer på 

sygdom, skal man blive hjemme, 

indtil man er rask. Regeringen har 

truffet beslutning om, at børn der 

bor i husstand med en person påvist 

med COVID-19 ikke skal komme i 

skole eller børnehave. I forhold til 

COVID-19 betragtes man som rask, 

når der er gået 48 timer, efter 

symptomerne er ophørt. Herefter 

må man komme i skole igen. 

 

Hvornår er man syg? 

Man vurderes som syg, når der er 

symptomer på sygdom, også ved 

milde symptomer på sygdom. Det 

betyder, at man ved symptomer på 

sygdom skal blive hjemme fra 

børnehave eller skole. 

 

Ved sygdom opstået i børnehave 

eller skolen 

Hvis et barn får symptomer på 

sygdom, mens de er i børnehave 

eller skole, skal de hurtigst muligt 

tage hjem og blive der, indtil 48 

timer efter de har haft sidste 

symptomer. Hvis en person, der har 

været i børnehave eller skole, 

konstateres smittet med COVID-19, 

skal børnehave eller skoles 

informeres om det, med henblik på 

at de personer, den pågældende har 

været i nær kontakt med, 

informeres. Nære kontakter skal 

efterfølgende være særligt 

opmærksomme på sygdomstegn og i 

endnu højere grad følge de generelle 

råd om god hygiejne, men de må 

som udgangspunkt gerne må møde 

op i børnehave eller skolen.  

 

Hvis en i husstanden er påvist med 

COVID-19 

Det anbefales, at personer med 

påvist COVID-19 i så høj grad som 

muligt isolerer sig i hjemmet væk fra 

andre i husstanden og ikke har fysisk 

kontakt med personer i hjemmet, jf. 

generelle råd til dig, der har tegn på 

sygdom. 

Personer, der forlader husstanden, 

skal vaske hænder lige inden 

hjemmet forlades. Regeringen har ud 

fra et forsigtighedsprincip truffet den 

beslutning, at børn, der bor i 

husstand med en person, der er 

påvist med COVID-19, ikke skal 

komme i børnehave eller skole. 

 

 


