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Vi byder 6. - 9. klasse velkommen tilbage 

Det er med stor glæde, at vi åbner skolen for 6.-9. klasse igen fra mandag d. 18. maj. Det bliver godt at 

vende tilbage til nogenlunde normale tilstande. Helt normalt bliver det dog næppe foreløbig. Der er stadig 

tale om nødundervisning, og der er stadig rigtig mange rutiner, der vil være præget af pandemien.  Hermed 

de sidste oplysninger inden skolestart. Vi skal bede jer gennemgå nedenstående med de unge mennesker. 

 

Mandag d. 18. maj bliver en kort dag for alle. Dvs. fra 8.35 -13.25. Fra tirsdag d. 19. maj er der undervisning 

alle dage til kl. 14.35 for 7. til 9. klasse.  

 

De unge mennesker skal møde deres klasselærer i skolegården. De skal holde afstand til andre, mindst 1 

meter, som I ved. De må ikke møde før 8.30. Vi starter med fælles håndvask. Herefter kan de gå til deres 

klasselokaler. Få de unge til at se denne film om håndvask fra Sundhedsstyrelsen: Håndvask 

Eleverne skal møde påklædt, så de kan være ude i frikvartererne, for det skal de være. I skal sende 

passende overtøj, regntøj og fodtøj med så, de også kan være med i evt. undervisning udenfor. 

Eleverne skal desuden medbringe  

• Madpakke og drikkedunk med vand og mellemmåltider. Der bliver ikke uddeling af frugt. Der vil 

være mulighed for at madpakken kan komme i køleskab. 

• Skoletaske med almindelige skolesager: Penalhus, computer med oplader, høretelefoner, 

lommeregner mv. Eleverne bør ikke låne af hinanden, så sørg for, at udstyret er i orden (hvis de 

låner af hinanden, skal det lånte sprittes af inden og efter brug. Det er besværligt). 

Ingen børn må møde med de mindste symptomer på sygdom og/eller forkølelse. I så fald skal de blive 

hjemme til 48 timer efter symptomophør. Sundhedsstyrelsens retningslinjer ved sygdom er indsat sidst i 

nyhedsbrevet. 

Ingen børn må møde i skole, hvis der i hjemmet er en person der er syg med COVID-19.  

Bussen kører efter normal køreplan. Der er plads til de elever, hvor forældrene har ønsket det. Alle andre 

skal selv transportere sig. 

 

Skolen er fra mandag åben for alle 

Mandag d. 18. maj bliver en skoledag fra 8.35 - 13.25 for alle. Bussen følger normale ruter og køreplan om 

morgenen. Om eftermiddagen kører den hjem kl. 13.25. 

Fra tirsdag d. 19. maj har vi skema for 7.-9. klasse indtil 14.35 alle dage. Bussen kører hjem herefter. 

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/film_vask_haender
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Med nyhedsbrevet følger skema for ældstegruppen gældende fra mandag d. 18. maj 2020. Der er stadig 

tale om nødundervisning, og en række forhold på skolen vil være anderledes. 

Børnene skal være ude i alle frikvarterer. En del af undervisningen vil foregå ude. Jo mere ude, jo yngre man 

er. 

Hallen er klasselokale for 4.-5. klasse. Ved at bruge hallen har vi fået plads nok til alle elever og derved 

mulighed for at alle kan komme tilbage til skolen alle dage. 

 

Begynder til 5. klasse arbejder videre med afsæt i gode erfaringer  

Dagslængden for begynder-5. klasse vil følge det normale skema. 

 

For begynder-3. klasse gælder 

Det kan efterhånden virke som uendelig lang tid siden, at begynder-3. klasse arbejdede tværfagligt med 

indianertemaet. Ikke desto mindre er det de gode erfaringer vi gjorde os i processen, vi arbejdede videre 

på. Denne gang er vores overordnede ramme Natur. Vi har de sidste mange uger øvet os på at være ude, at 

få det optimale ud af undervisningen i nye rammer. Det har vi lyst til at udnytte og dyrke.  

Undervisningen vil inddrage alle fag og fagmål – vi arbejder blot tværfagligt. Eleverne følger derfor ikke 

traditionelt skema, men arbejder med tværfaglige arbejdsopgaver. Et nyt og spændende mål er at 

begynder -3. klasse skal ’gå Jylland rundt’ inden sommerferien. I får dem selvfølgelig hjem hver dag ;0). 

Udgangspunktet er at vi bliver kørt ud til en destination, har undervisning der, er på virksomhedsbesøg eller 

besøger kulturelle, historiske eller kunstneriske områder – og går hjem. Disse gåture kommer til at finde 

sted to gange om ugen. I vil høre mere om det senere. Eleverne vil stadig få lektier for.  

 

For 4.-5. klasse gælder 

Eleverne i 4.-5. klasse kommer også til at arbejde tværfagligt og her gælder det også, at alle fag og fagmål 

ligger til grund for undervisningen. Karina er, som nu, den primære voksne på klassen. Frands vil bidrage 

med matematikundervisning. Også her vil I som hidtil modtage info om aktiviteter og lektier. 

 

Fredage indtil sommerferien 

Vi har tre fredage tilbage inden sommerferien – dem tilbringer begynder-5. klasse sammen. Det bliver tre 

turdage. Info om dagene følger 
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SFO åbner for alle tilmeldte om eftermiddagen fra tirsdag d. 19. maj 

SFO er mandag d. 18. maj åben for de børn, der har brugt SFO i Corona-perioden efter skoletid. 

Fra tirsdag d. 19. maj er SFO åben for alle tilmeldte efter skoletid. Vi er endnu ikke i stand til at åbne om 

morgenen.  

 

Velkommen til nyansat i SFO’en 

Vi byder velkommen til Ida Lauritsen (mor til Camilla 5. og Mathilde 2.), som er ansat til at hjælpe i SFO’en, 

hvor Else Marie nu vender tilbage på deltid efter sin sygemelding.  

 

Nyt fra Børnehaven 

Tak for tilbagemeldinger omkring jeres pasningsbehov. Pga. de nye retningslinjer er vi i stand til at 

imødekomme de 5 familier, som har udtrykt ønske om længere åbningstider. Børnehaven vil derfor fra 

mandag d. 18. maj være åben fra 7.00 - 16.00 for de 5 familiers børn. Det vil være Anni eller Tanja som 

børnene møder i ydertimerne. Det vil også være de to, der deles om pigegruppen. Opstår der behov for 

yderligere pasning hos nogle familier, så kontakt Frands. 

 

Når jeres barn kommer fra kl. 7.00 - 8.00 skal de afleveres inde i børnehaven. Gældende er selvfølgelig 

stadig at både børn og voksne skal vaske hænder, når I går ind i børnehaven.  

 

Jeres barn skal have spist morgenmad hjemmefra. Der vil ikke være morgenmad i børnehaven. 

Børn der møder som hidtil, skal stadig afleveres udenfor, som I plejer. 

Fra 8.00 - 15.00 er vi udenfor i de grupper børnene kender. Vi vælger at være mest muligt udenfor, da 

smitterisikoen er mindre udenfor, og vi undgår at bruge tiden på rengøring indenfor. Desuden er jeres 

skønne børn enormt kreative udenfor.  

 

Vi har lige modtaget en gratis sending solcreme fra Derma, så ligesom vi plejer, giver vi børnene solcreme 

på til middag. Vi skifter selvfølgelig handske imellem hvert barn.   

Børnehaven er lukket torsdag og fredag i uge 21 pga. Kristi himmelfarts ferie. 
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Pasningsbehov i sommerferien i børnehave og/eller SFO 

Selvom mange ting er anderledes, kommer vi heldigvis ikke uden om en sommerferie. Vi har lukket i uge 29 

og 30. I skal skrive jeres behov for pasning på yammar for ugerne 27., 28., 31. og 32. Svar I det spørgsmål vi 

stiller på Yammer(så svarene kommer til at ligge samlet). Senest 1. juni har vi brug for jeres tilkendegivelser 

samt tid på dagene. Vi planlægger dagene efter jer, så vær gerne præcis med ønskerne. Så vil vi se, hvad 

der kan lade sig gøre. Skriv kun de tider på, I ved der er nødvendige. I må ikke forvente normale 

åbningstider, det er stadig nødpasning, men vi vil gøre vores bedste.  

 

 

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. 

 
 


