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21. september  

 
Kære forældre og elever på Holbergskolen, 
 

Efter statsministerens pressemøde i fredags, der siger det sig selv, at vi i samfundet generelt og 
derigennem også på Holbergskolen skal være ekstra opmærksomme på vores adfærd i forbindelse 
med Covid-19. Det handler i særdeleshed om at holde afstand, hosteetikette og hygiejne. Derfor 
ser vi gerne, at I forældre kun undtagelsesvis kommer ind på skolen. Forældremøder vil blive 
afholdt klassevis og kun med deltagelse af een forældre. Yderligere skal vi være ekstra 
opmærksomme på Corona symptomer, og I vil få det at vide, hvis der er nogen med tilknytning til 
skolen, der bliver smittet. I skal som forældre derfor meddele det til os på skolen, hvis jeres børn 
bliver smittet, eller har mistanke om smitte hos dem.  
 
Typiske symptomer på Corona smitte er utilpashed, tør hoste, ondt i halsen, feber, hovedpine, 
vejrtrækningsproblemer og/eller muskelsmerter. I tilfælde af at ens barn har selv milde 
symptomer, så skal man holde dem hjemme, indtil de er symptomfrie. Man skal dermed gå i 
selvkarantæne, hvilket naturligvis er vanskeligt jo mindre børnene, er. I må gøre det, så godt som I 
kan. I det tilfælde at ens barn er syg med Corona symptomer, skal man kontakte sin læge mhp. 
vurdering af, om der skal foretages test.  
 
I tilfældet af, at vi på et tidspunkt får et barn/voksen på Holbergskolen med positivt konfirmeret 
Covid-19, så vil klassen, holdet eller årgangen blive sendt hjem. Vi kan komme ud i, at vi må lukke 
hele faser eller sågar hele skolen, hvis det står slemt til. I tilfældet af, at der er en voksen eller et 
barn i en given klasse, der får konstateret Covid-19, så bør de resterende elever i klassen ligeledes 
blive testet.  
 
Samtidig vil vi gerne opfordre så mange som muligt til at downloade og installere SmitteStop 
app’en via Google Play eller AppStore.  
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Budgetaftale 
Vi kan med glæde konstatere, at et enigt byråd har vedtaget et budget for 2021, hvori der bl.a. er 
afsat midler til modernisering af Holbergskolen. I alt er der afsat 80,4 mio. kr. til det formål, hvoraf 
nogle af pengene skal gå til en opførsel af Daginstitutionen Troldehaven i Holbergskolens 
lokaliteter. Der er afsat 62 mio. til os på selve skolen ud af det overordnede beløb. Vi glæder os 
meget til den kommende tid, hvor skitser og planer for den fremtidige Holbergskolen skal 
udformes.  
 
 
 
 
 

 
Med venlig hilsen 

Skoleledelsen på Holbergskolen 

 

  


