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           12. marts  
 
Kære forældre og elever på Holbergskolen, 
 
Først og fremmest skal I have en stor tak for at have taget statsministerens opfordring til at holde børnene 
hjemme på jer. Det var rigtig dejligt at se. Der var i dag torsdag 31 børn tilstede på Holbergskolen, og vi ved 
fra mange af jer forældre, at det var nødvendigt i dag, således at I kunne træffe foranstaltninger med 
arbejde, venner og familie ift. børnepasning ol. Vi tænker derfor, at der allerede fra i morgen fredag vil 
være væsentligt færre børn tilstede. 
 
Årsagen til den midlertidige skolelukning er den hurtige spredning af Coronavirus, hvor en inddæmning ikke 
længere er mulig. For at gentage statsministerens budskab så skal vi stå sammen, og for at kunne gøre det, 
så skal vi passe på hinanden ved at holde afstand til hinanden. Dette vil forsinke smittespredningen, og 
dermed kan vi hjælpe Sundhedsvæsenet med at holde sig kørende. 
 
Lokalt på Holbergskolen er lærerne og pædagogerne blevet sent hjem i dag, og vores nødberedskab træder 
dermed i kraft.  Nødberedskabet er tiltænkt børn i indskolingen, hvor forældrene arbejder i kritiske erhverv, 
såsom fx sundhedssektoren eller politiet. Nødberedskabet er indtil videre for de kommende to uger, nemlig 
uge 12 og 13. 
 
I den forbindelse vil vi ligesom statsministeren opfordre til, at I trækker på familie og venner, eller fx 
alternativt tænker i sampasning hos klassekammerater. Elever fra mellemtrin og udskoling vil IKKE kunne 
indgå i nødpasningen.  
 
Hvis der af tvingende omstændigheder er behov for pasning til sit indskolingsbarn, så skal man skrive 
omkring dette via Aula til skoleleder Jakob Storm og indskolingsleder Mette B. Nielsen. Dette skal gøres 
senest søndag d. 15. marts, men helst snarrest muligt. 
 
Vi har behov for følgende oplysninger for at kunne planlægge nødpasningen: 
 

Navn og klasse:  FxLille Virgil 1B 

Uge 12 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Tidsrum 9-15 8-15 Osv.   

Årsag: Fx forældrene arbejder som læger på sygehus 

 
 

Navn og klasse:  FX Lille Virgil 1B 

Uge 13 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Tidsrum 9-15 8-15 Osv.   

Årsag: Fx forældrene arbejder som læger på sygehus 
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I det tilfælde, at man måtte have symptomer på Coronavirus, så bedes man kontakte sin læge telefonisk. 
Man skal ikke møde personligt op i det tilfælde, at man har symptomer. 
 
Se evt. følgende film fra Sundhedsstyrelsen, hvis du/I har behov for inspiration til, hvordan I kan tale med 
jeres børn om Coronavirus: https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Film-til-boern-og-foraeldre-giver-raad-
om-at-tale-om-ny-coronavirus 
 
I de kommende uger bliver der fjernundervist, hvilket konkret betyder, at undervisningsaktiviterne og 
planerne vil fremgå af Min Uddannelse. Lærerne kan kontaktes via Aula.  Læs mere om 
undervisningsplanerne i UgeNoten.  

         
I vil høre nærmere, når vi ved mere fra Sundhedsmyndighederne.  

 
 
 

Med venlig hilsen  
Skoleledelsen på Holbergskolen 
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