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           10. november  
Kære forældre og elever på Holbergskolen, 
Den 12. november har vi matematikkens dag, og i uge 49 har vi på Holbergskolen humanistisk uge. Det 
betyder, at skemaet bliver omlagt, således at eleverne møder 08.20 og har fri hver dag kl. 13.15. Vi kan 
konstatere, at der er blevet spurgt ind til, hvorfor vi omlægger skemaet, når vi har de omlagte uger/dage.  
 
Årsagen er simpelthen den, at vi på skolen vurderer, at der i disse tema- og projektuger er behov for 
fordybelse, der ikke harmonerer med, at eleverne følger deres normale skema, hvor man skifter fra fag til 
fag og lærer til lærer. Denne fordybelse sker bedst i en lettere afkortet skoledag, hvor vi som skole har 
mulighed for at sætte alle undervisere ind i skemaet i det tidsrum, eleverne er her, således at der er 
mulighed for at få sparring fra en underviser eller deltage i den workshop, der nu engang er planlagt.  
 
Sidste skoledag inden jul fredag d. 18. december er ligeledes en omlagt dag, hvor vi er sammen med 
eleverne i tidsrummet 08.20 - 13.15. Som altid vil det være muligt for børnene at gå i SFO I & II i det 
tidsrum, hvor evt. busbørn skal vente. Man skal blot skrive til indskolingsleder Mette B. Nielsen og tilmelde 
sig, i det tilfælde, at ens barn ikke går i SFO. 
 
Registrering af fravær 
Som vi efterhånden har skrevet om nogle gange, så er det således, at der er kommet ny lovgivning omkring 
håndteringen af elevfravær, der potentielt kan betyde, at man som forældre kan miste ens Børne- og 
Ungeydelse. Denne lovgivning er temmelig restriktiv, og kan ved selv mindre fravær betyde, at man mister 
Børne- og Ungeydelsen. Grænsen er på 15%’s ulovligt fravær. Lovgivningen er udformet således, at lærerne 
skal registrere fravær i starten af skoledagen, og denne registrering tæller som dagsfravær.  
 
Helt konkret vil det sige, at hvis een elev mandag morgen kommer for sent og fx først møder kl. 9, så vil 
fraværsregistreringen, jf. lovgivningen allerede være gennemført, og der vil være noteret fravær for en hel 
skoledag. Hvis selvsamme elev, så hver mandag møder kl. 9, og resten af ugen til tiden, så vil denne elev få 
et fravær på 20%, selvom eleven reelt kun er fraværende 1 time om ugen. Det kan forekomme uretfærdigt, 
men det er ikke desto mindre intentionen med lovgivningen, at den skal være restriktiv. Det skal 
understreges, at det ikke er skolens beslutning om Børne- og Ungeydelsen, skal fratages eller ej. Vi 
registrerer blot fravær jf. lovgivningen. 
 
Ovenstående skriver vi for at sikre os, at alle endnu engang bliver bekendt med lovgivningen omkring 
fravær. 
 
Covid-19 
Situationen med Covid-19 er stadig alvorlig. Smittetallet stiger i det meste af landet. 

Det må vi sørge for at gøre noget ved. Det er derfor fortsat vigtigt at passe på os selv og hinanden, så vi kan 
få smittetallet til at falde og passe på de, der er sårbare for smitte. Vi har alle et ansvar for, at vi i fællesskab 
kommer godt igennem krisen med COVID-19. Vi må stå sammen og overholde retningslinjer om 
håndhygiejne, afstand, hoste/nyse i ærmet, blive hjemme ved sygdom osv. 
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Jeg ved, at I forældre og alle vi på skolen gør en kæmpestor indsats for at overholde de til enhver tid 
gældende retningslinjer og tager de nødvendige forholdsregler. Ledelsen er i den forbindelse i tæt dialog 
med kommunens kriseberedskab. Det gælder både i bestræbelserne på at forebygge smittespredning og 
inddæmme smittekæden, når elever eller voksne viser sig at være smittet. Det gælder også om at kunne 
tilbyde klasser, der er sendt hjem pga. et smittetilfælde, undervisning hjemmefra mm. Der er altså nok at se 
til og forholde sig til ift. at sikre trygge rammer for børn og voksne. Vi har heldigvis indtil videre været 
forholdsvis forskånet på Holbergskolen.  

 Vi er klar over, at det kan skabe utryghed, når smittetallet som nu stiger. Men vi må klare os igennem 
sammen ved at holde fast i de nødvendige nye vaner, vi har fået i løbet af 2020 med at spritte hænder, 
holde afstand mv. 

 I den forbindelse vil vi også bede jer om, at I for tiden er ekstra opmærksom på ikke at sende jeres børn 
afsted i skole, hvis de er bare det mindste syge. Det er helt centralt, at vi undgår at skabe nye smittekæder. 
Hvis I eller jeres børn har symptomer på COVID-19, er det derfor også vigtigt, at I bliver testet, så vi kan få 
opsporet, alle de der har COVID-19, så de kan komme i isolation og dermed ikke smitte andre.  

Som altid er vi glade for dialogen med jer forældre, men i disse tider, der vil vi helst undgå, at I forældre 
kommer ind på skolen, og at I kun gør det undtagelsesvis.  

Motion, bevægelse og anderledes undervisningsformer 
Hvis I forældre fra tid til anden er på skolens udearealer i skoletiden, så vil I formentlig kunne komme til at 
opleve noget undervisning, der ved første øjekast måske ligner en leg. Vi har ret, så megen fokus på 
bevægelse i vores undervisning, og I kan derfor opleve løbende og tilsyneladende legende børn i 
skolegården i undervisningstiden. Det kunne måske være matematik golf eller en stafet i 
danskundervisningen. Vi benytter os også nogle gange af uderummet til andre mere traditionelle 
undervisningsformer.  
 
Det gør vi af flere forskellige årsager. Dels så skal børnene i gennemsnit have 45 minutters bevægelse pr. 
dag om ugen jf. Skolereformen, og dels, så ved vi også både evidens og erfaringsmæssigt, at rigtig mange 
elever har godt at at røre sig i undervisningen, hvormed de lærer bedre. 
 
Ophør af personale 
Efter gensidig aftale, der stopper lærer Mads Worm, ligesom pædagog Robert Dybbro også stopper på 
Holbergskolen. Vi har i skrivende stund stillingsopslag ude.  
 
 

Med venlig hilsen 
Skoleledelsen på Holbergskolen 

 
 


