
 
 

Tirsdagsnyt den 06-10-2020 
 
 

Kommende aktiviteter:  
D. 9. oktober Motionsdag. Skoledagen slutter for alle 12.50. (Spiren lukker til 

normal tid) 
D. 27. oktober  Forældremøde 3. klasse 17.00 
D. 3. november Kulturel rygsæk 1.2. og 3. klasse 
D. 9. november Samtaler 9. klasse 
D. 10. november Samtaler 9. klasse 
D. 11. november SSP kommer til 8. klasse kl. 10.05. Der er forældremøde for 8. 

klasses forældre samme dag kl. 17.00 
D. 13. november Kulturel rygsæk for 1.2. og 3. klasse 
D. 17. november Samtaler 7. klasse 
D. 18. november Samtaler 7. klasse 
 
 
På baggrund af, at vi for tiden oplever en del smittetilfælde med forbindelse til skolen, har 
vi besluttet at dele den undervisning op, hvor vi har to klasser sammen så eleverne 
undervises klassevis. 
Det drejer sig om valgfag 7. og 8.  / idræt 7. og 8. / sang 0. og 1. / idræt 1. og 2. / musik 1. 
og 2. / sang 2. og 3. / håndværk og design. 5. og 6. 
Vi er startet i dag og fortsætter denne ordning oktober ud.  
Baggrunden for hold, som består af forskellige klasser er, at vi her efter sommerferien ikke 
længere må lave nødundervisning, men er forpligtet på at lave en undervisning, som følger 
undervisningsvejledninger og læreplaner for de forskellige fag – og at man fra 
Sundhedsstyrelsens side har afgrænset, at elever gerne må have undervisning på 
blandede hold, så længe det er de samme klasser, der har undervisning sammen. 
Vi synes dog, som skrevet i indledningen, at det i en periode giver god mening at dele 
holdene op. 

 
Motionsdag på fredag. 
I år holder vi motionsdagen på en lidt anderledes og Coronasikret måde. Alle er hele 
dagen sammen med egen klasse og en lærer/pædagog(er) 
Eleverne møder, som de plejer og alle har fri klokken 12.50 – det er en fordel at møde i tøj, 
man kan bevæge sig i – og også have regntøj/overtøj med, da vi skal være meget udenfor. 
Husk også madpakke og drikkedunk.  
Nærmere information om dagens forløb, får I fra den lærer, som klassen skal have. 
 
 
 
 
 

Rigtig god efterårsferie til jer alle 
 


