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22. august  

 
Kære forældre og elever på Holbergskolen, 
 

Det har været så forrygende dejligt at have alle jeres børn tilbage her på skolen efter 
sommerferien, ligesom det var en ekstra stor glæde at kunne byde velkommen til vores nye 0. 
klasser. Det har heldigvis ligeledes været vores oplevelse, at eleverne savnede deres skole efter en 
lang sommerferie. 
 
Skolebestyrelsens dialogmøde med foredrag d. 3. september kl. 18 
Som oplyst i nyhedsbrevet af 3. juni, så er der foredrag med Ole Flemming Pedersen, 
skolebestyrelsens dialogmøde og det egentlige valgmøde for den kommende 
skolebestyrelsesperiode. Inden foredraget med Ole Flemming Pedersen vil der være spisning i 
tidsrummet fra 17-18, og man kan som forældre tilmelde sig til dette ved at skrive til skoleleder 
Jakob Storm på jsto@soroe.dk. Skriv også gerne om, I ønsker at stille op til bestyrelsen.  
 
Foredraget af Ole Flemming Pedersen, der starter kl. 18, er blevet arrangeret i samarbejde med 
een forældre og har fået meget rosende ord med på vejen.  Foredraget beskrives bl.a. med 
følgende ord: 
 
Behovet for at gøre det helt rigtige er stort, man elsker jo sit barn af sit hele hjerte, men den 
dårlige samvittighed over et stresset hverdagsliv gør det svært. Hvad gør jeg, hvordan og hvornår? 
Det er blevet svært at ”Lege far, mor og børn”. 
De professionelle kæmper en kamp hver dag for at holde sammen på stumperne i hele deres 
pædagogiske arbejde, men forældreopgaverne magter de ganske enkelt ikke at skulle påtage sig. 
 
Endvidere har pressen skrevet i nogle anmeldelser af hans foredrag: 
 
Fyns Stifttidende: En slags rejsende i børn og kærlighed. Han rusker op i os forsømmelige 
forældre, som bruger vores børn som totempæle. 
 
Jyske Vestkysten Søndag: Forsamlingen sidder skiftevis lamslået eller brølende af latter. Hans ord 
printer sig sådan fast i bevidstheden, at man ikke slipper dem igen. 
 
Bornholms Tidende: Han kan formidle sit budskab til noget nær det fuldkomne i en blanding af 
tekst, billedshow og skuespil. 
 
Vendsyssel Stifttidende: Børnenes ambassadør talte dunder. Forrygende provokerende og ikke 
mindst tankevækkende foredrag, hvor latterudbrud blev afløst af dyb tavshed. 
 
Bestyrelsen og vi på skolen håber at se rigtig mange forældre d. 3. september. 
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Corona i Danmark 
Det er som bekendt stadig således, at der er Corona i Danmark, og derfor skal vi agere med en vis 
agtpågivenhed og kunne reagere hurtigt, hvis og såfremt at vi er uheldige, at der skulle være børn 
eller voksne, der får Covid-19. I det tilfælde vil vi på skolen naturligvis være i tæt dialog med 
sundhedsmyndighederne, således at de kan rådgive os til hvilke forholdsregler vi kan tage i 
anvendelse. Hvis uheldet er ude, så kan vi ikke på forhånd udelukke, at hele eller dele af 
Holbergskolen skal lukke ned. Det håber vi naturligvis ikke, kommer til at ske.  
 
Indtil videre så opererer vi stadig med afstand og øget hygiejne, men i det daglige klassefællesskab 
er reglerne ikke længere, at der skal være 1 meter imellem elever. Det, uagtet at det naturligvis en 
god ide med social afstand, der, hvor det er muligt. 
 
Lærerne har skrevet til jer forældre med en appel til, at eleverne på mellemtrin og i udskolingen 
vasker hænder hjemmefra om morgenen, og at vi så spritter af herovre på skolen. Det viser sig at 
være en hurtigere proces, end at der skal være længere håndvaske køer. I indskolingen vasker vi 
stadig hænder her på skolen, da de mindre elever i højere grad får beskidte hænder, hvilket gør 
håndspritten mindre virkningsfuld.  
 
Derudover så skal jeres børn altid følge jeres egen læges retningslinjer, og de overordnede 
retningslinjer fra skolens side er: 
 

● Hvis et barn bliver syg med Corona-symptomer (fx feber, ondt i halsen, hoste og løbende 
næse), så skal barnet blive hjemme, indtil 48 timer efter at det har haft de sidste 
symptomer. Hvis lægen anbefaler længere tid, så følg lægens anvisninger. 

● Hvis barnet bliver syg, mens det er i skole, skal barnet hentes af forældrene hurtigst muligt. 
Barnet vil blive placeret for sig selv væk fra andre børn, indtil det afhentes.  

● Hvis et barn bliver testet positiv for Covid-19, så skal vi på skolen informeres. Dette for, at 
vi på skolen kan tage de påkrævede forholdsregler i samråd med Sundhedsmyndighederne, 
herunder information ud til andre forældre under behørig hensyntagen til GDPR.  

● Hvis et barn bliver testet positiv for Covid-19, så skal det blive hjemme i mindst 48 timer 
efter de sidste symptomer er opført. Hvis der ikke er symptomer, så skal barnet blive 
hjemme i mindst 7 dage efter, at det er blevet testet positiv. Følg her altid lægens 
anvisninger, hvis disse er mere restriktive.  

● Hvis et nært familiemedlem til nogle elever bliver testet positiv, er retningslinjerne således, 
at eleven IKKE må komme i skole. Det, også selvom eleven ikke har symptomer. Følg også 
her jeres egen læges anvisninger, hvis de er mere restriktive.  

● I det tilfælde, at man som familie vælger at tage på ferie til udlandet, så skal man følge 
Udenrigsministeriets rejsevejledninger, og det også vedr. de anbefalinger, der gælder for 
Covid-19 test og karantæne ifm. rejser til lande, som Statens Serum Institut grundet 
smitteudviklingen kategoriserer som “karantænelande”.  
 

Nye mødetider for udskolingen 7. - 9. klassetrin 
Vi laver om på mødetiderne for 7. - 9. klassetrin pr. 1. september, således at de nu igen alle skal 
møde kl. 8. Eleverne skal stadig vaske hænder hjemmefra, og så vil der blive sprittet af herovre på 
skolen. 
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Transport med Movia og øvrige kollektive transportmidler 
Fra og med lørdag d. 22. august indføres der krav om, at passagerer fra 12 år skal benytte 
mundbind eller visir i alle former for kollektiv trafik. Det er fx Flextrafik, tog og busser. Det 
betyder, at eleverne vil blive mødt med krav om mundbind/visir, hvis de bliver transporteret med 
bus til skole, og at de formentlig vil blive afvist af buschaufføren, hvis ikke de er i besiddelse af et 
værnemiddel.  
 
Chromebooks  
Vi oplever desværre, at der en en række elever, der ikke er så gode til at passe på deres 
Chromebook. Tal derfor med jeres børn om nogle af nedenstående ting og det at have ansvar for 
noget, som man får stillet gratis til rådighed. Følg bl.a. nedenstående råd, og hvis uheldet alligevel 
er ude, så vil IT-afdelingen vurdere om, der kan blive tale om erstatning.  

Følgende råd bør eleverne følge: 

·         Luk ALTID låget, når du går med din Chromebook! 

·         Løb ALDRIG med din Chromebook 

·         Vær sikker på, at der ikke ligger noget på tastaturet (som blyanter, nøgler osv.), når du lukker 
låget 

·         Lad være med at forsøge at pille tasterne af, de kan ikke komme på igen! Det resulterer i et 
erstatningskrav. 

·         Tænk over hvordan du behandler din skoletaske. Din Chromebook har en større chance for at 
gå i stykker, når du kaster med tasken, og det vil medføre erstatningskrav. 

·         Tænk over din adfærd, når der arbejdes på Chromebook. Specielt når I arbejder flere sammen, 
så skal der ikke så meget fjolleri til før end at der sker dumme uheld. 

·         Lad være med at spise og drikke, når du sidder ved Chromebook’en, således at der havner ½ 
liter læskedrik i tastaturet. Det vil medføre et erstatningskrav. 

Åbent hus dage 
Indtil videre er der ikke planlagt åbent hus dage, da I forældre helst ikke skal opholde jer på skolen 
i større omfang for at mindske smitterisikoen ifm. Covid-19.  
 
Omlagt uge og lejrskoler 
I uge 37 er der hytte- og lejrskole for 2. og 7. årgang. I uge 39 har vi naturfagsuge.  
 
Idræt 
Vi har fået nogle henvendelser vedr., om eleverne skal i bad efter idræt, og om de skal klæde om. 
For at kunne deltage i idræt på en fornuftig vis, at indebærer det, at man klæder om og 
efterfølgende tager et bad, hvor der er involveret sæbe. 
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Med venlig hilsen 

Skoleledelsen på Holbergskolen 

 

  


