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Lukning: Som I ved, er skolen lukket pga. corona. Første skoledag efter lukkeperioden er mandag den 20. april. 

Hjemmeundervisning: Eleverne vil fra lærerne få tilsendt materiale/opgaver/information via intra. Her skal 
eventuelle tidsfrister overholdes, ellers vil det tælle som ikke lavede lektier. Jeg henviser til brev på intra-
opslagstavlen fra 17/3.  

Kontakt til skolen, elektronisk: Brug intra eller ovenstående mailadresse. I de uger, hvor der ville have været 
undervisning, er lærerne dagligt på intra. 

Kontakt til skolen, telefonisk: I skrivende stund virker telefonen ikke, vi kan kontaktes på 0163-4999572. 

Kontakt til skolen, personligt: Det er ikke tilladt for elever og forældre at komme på skolen i lukkeperioden. 

Kontakt mellem elever m.m.: Skolen er lukket for at undgå smittespredning, hvor mennesker er sammen. Vi 
opfordrer på det kraftigste til, at forældre og elever i lukkeperioden undgår forsamlinger m.m. 

Information fra ministeriet vedr. corona: Sammen med dette nyhedsbrev er uploadet en skrivelse fra undervisnings-
ministeren i Slesvig-Holsten og en fra ministerpræsidenten. 

Information om corona: Vi henviser til sundhedsmyndighederne, egen læge eller dansk sundhedstjeneste for 
konkrete spørgsmål vedr. corona. 

Intra: Skulle I af den ene eller anden grund have problemer med tilgangen til eller brug af intra, bedes I kontakte 
viceskoleinspektør Bjørn Møller hurtigst muligt. Husk at WhatsApp ikke må bruges til kommunikation i skole-
sammenhæng. 

UngGenforening: Projektet er aflyst pga. corona. Skoleforeningen vil undersøge om projektet kan skubbes til næste 
skoleår. De, der allerede havde betalt, får selvfølgelig pengene tilbage. Jeg vil gerne takke alle dem, der har været 
del af planlægningen. 

Eksamen: Som følge af corona er de meddelte datoer vedr. eksamen ikke længere gyldige. Skoleforeningen afventer 
udmelding fra ministeriet i Kiel. Så snart vi kender nye datoer, meddeler vi dem selvfølgelig. Forældreaftenen vedr. 
eksamen onsdag den 15. april er aflyst. 

Stor forældreaften: ”Den store Forældreaften” blev allerede inden coronalukning skubbet til tirsdag 28/4. Da denne 
dato ligger efter lukkeperioden fastholdes mødedatoen. På dagsordenen er der bl.a. valg til samarbejds- og fælles-
råd. Herudover vil der blive orienteret om årets gang i børnehave og skole. Aftenens program afsluttes med et oplæg 
om god omgang med IT og medier. 

Morgensang: Når vi genoptager skolen ”ruller” morgensang til onsdage. Mere information følger senere. 

Karakterbøger: Vi beder om at få endnu ikke afleverede karakterbøger retur første dag efter lukkeperioden. 
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Samarbejdsrådsmøde: Der skulle have været holdt samarbejdsrådsmøde i dag kl. 17,30. Det er aflyst pga. corona. 
Næste samarbejdsrådsmøde er fastsat til tirsdag 21/4 kl. 17,30. Dagsordenen vil være den samme, som den var til 
dagens møde, og den er uploadet på intra. Samarbejdsrådsmøder afholdes i mødelokalet og er åbne møder, hvor 
alle er velkomne. 

Minikalender: Pga. den aktuelle coronasituation afventer vi eventuelle meddelser. 

IT-strategi: Samarbejdsrådet har vedtaget en it-strategi for skolen, se brev herom på intra-opslagstavlen. 

Skolekredsindsamling: Vi vil gerne kunne tilbyde eleverne endnu flere/bedre pausemuligheder. Skolekredsen beder 
derfor alle om et bidrag. Betaling skal ske til skolens almindelige konto (se nedenfor). I bedes anføre ”Skolekreds” i 
Verwendungszweck. 

Tyggegummi: Jeg gør opmærksom, at vi har forbud mod tyggegummitygning. Vi oplever flere og flere elever, der er 
ligeglade, færdigtyggede tyggegummi smides ofte bare i skolegården (og sågar af og til også bare på gulvet!) eller 
der stikkes demonstrativt tyggegummi i munden kl. 13.00 når eleverne forlader klasseværelserne. 

Sofaer i aula: På første sal i aulaen har vi for nogle år siden bygget sofaer af træpaller. Selv om vi har polstret dem 
på bagsiden, er der flere steder, hvor væggene har lidt skade, og nu er maling og puds væk. Vi har derfor besluttet, 
at udskifte disse sofaer med nogle, der ikke kan forvolde skade på væggene. Der må forventes en periode med færre 
siddemuligheder på første sal. 

Næste skoleår: Planlægning af næste skoleår er så småt gået i gang, vi vender tilbage med flere informationer på et 
senere tidspunkt. 

 

Jeg ønsker alle alt godt for denne forestående svære periode og en god påske til den tid. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Christensen 

 
 


