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Kære forældre og elever på Holbergskolen, 
 
Det har været en meget uvant uge, hvor nødberedskabet blev flyttet til Stenlille Skole og Holbergskolen 
siden, har ligget øde hen. Der har gennemgående igennem den forgangne uge været 1, 2 eller een enkelt 
dag 3 børn i nødpasningen fra hele område Nord. Det er virkeligt godt, at der ikke er flere, og jeg oplever 
da, også at vi tager statsministerens og dronningens påbud til os, og i det store hele efterlever de 
henstillinger, der bliver givet. Tusind tak for det. 
 
Det er stadig mulighed for nødpasning, hvis man arbejder i kritiske erhverv, såsom sundhedssektoren og 
politiet, eller hvor det på anden måde er tvingende nødvendigt at få sit indskolingsbarn op til 9 år passet. 
Der skal man som hidtil skrive til indskolingsleder Mette B. Nielsen og skoleleder Jakob Storm omkring ens 
behov via Aula med en angivelse af årsagen til behovet og en tidsangivelse for hvornår det daglige 
pasningsbehov er. Nødpasningen foregår stadig på Stenlille Skole.  
 
Indtil videre er der planlagt med, at skolen er lukket næste uge med, men realistisk set, så er der også en 
åbenlys risiko for, at skolelukningen bliver forlænget til i hvert fald efter påske.  
 
Nød- og fjernundervisning 
I mellemtiden er der etableret nødundervisning, hvor børnene skal lave de opgaver, som lærerne lægger ud 
til dem. Det er en ny disciplin, som vi alle skal vænne os til, og til trods for tekniske vanskeligheder og for 
udfordringer med at give alle børn en passende opgavemængde og i en sværhedsgrad, der matcher, der 
oplever jeg faktisk også, at det til trods for de svære vilkår faktisk går ganske godt. Det kan som forældre 
være svært at skulle arbejde 8 timer dagligt via sin computer samtidig med, at man jonglerer en 
husholdning, og skal holde sine børn til “ilden” ift. skoleopgaver, men selvom det er svært, ja så kan jeg 
også forstå, at det i ret stort omfang faktisk lykkes. Her må I forældre gerne give jer selv og jeres børn et 
klap på skulderen. Det er godt gået. 
 
Hvis man som forældre oplever, at det er svært for ens barn at følge med i den daglige undervisning, så skal 
man som forældre ikke slå sig selv oven i hovedet med det. I når det i når, og i det store hele, så er det 
vigtigste at have fokus på familiens trivsel i denne uvante situation frem for at stresse over at skulle nå de 
sidste skoleopgaver. I skal også være meget velkomne til at kontakte jeres lærere, hvis I vurderer, at 
skolearbejdet giver udfordringer.  
 
Et par gode råd i forbindelse med at få en ny dagligdag op at køre kunne være at lave en fast struktur, hvor 
børnene dagligt laver skolearbejde i et givent tidsrum. Husk at indlægge tid til pauser for børnene, og lav 
gerne et skema, hvor diverse fag og/eller opgaver fremgår. Det kan hjælpe jeres børn til at holde fokus.  
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Nye skolemøbler til 2. årgang 
Nu skal alt ikke handle om Corona og nødundervisning. Det lykkedes, lige inden skolen lukkede ned at få 
leveret og installeret nye skolemøbler til alle tre 2. klasser. Vi har således inden for de sidste 3 uger fået nye 
skolemøbler til 4. klasse, 9. klasse og nu også hele 2. årgang. Det glæder vi os til, at børnene kan tage i brug.  

  

 
 

Udsættelse af Tidlig SFO 
Det er blevet besluttet at udsætte overgangen til Tidlige SFO fra 1. april til 1. maj. De konkrete 
forældre vil ligeledes blive kontaktet via e-boks.  
 
Konferencer og møder 
Grundet den nuværende skolelukning, der er alle konferencer og møder, som I kunne være 
indkaldt til i løbet af de uger, hvor skoler er lukket naturligvis aflyst. Der vil blive indkaldt til nye 
møder, når situationen normaliseres. 

 

 
 
 
 

 
Med venlig hilsen 

Skoleledelsen på Holbergskolen 

 

  


