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27. marts  

 
Kære forældre og elever på Holbergskolen, 
 
Det har næppe undgået nogens opmærksomhed, at regeringen har forlænget perioden for skolelukning til 
efter påske, hvilket i praksis vil sige i næste uge med, da den efterfølgende uge er påskeferie, hvor vi også 
under normale omstændigheder ville holde lukket.  
 
Indtil videre foregår nødpasningen stadig i regi af Stenlille Skole, og i den forgangne uge har der været 
mellem 1 og 6 børn i nødpasningen fordelt på ugens forskellige dage. Med personalet nærmer vi os dermed 
det fornuftige i, hvor mange vi må være sammen, så det er muligt, at vi på et tidspunkt skal rykke 
nødpasningen tilbage igen, men i mellemtiden er vi altså på Stenlille Skole. Husk at skrive til 
indskolingsleder Mette B. Nielsen og/eller skoleleder Jakob Storm, hvis der er et nødpasningsbehov med 
angivelse af årsagen til behovet og en tidsangivelse for hvornår det daglige behov for pasning, er. 
Nødpasningen er stadig for børn op til 9 år, hvor forældrene varetager kritiske erhverv og ikke har andre 
pasningsmuligheder. Der kan i specifikke tilfælde også være tale om egentlig aflastning.  
 
Bekendtgørelse om nødundervisning 
Undervisningsministeriet har udsendt en bekendtgørelse om nødundervisning, hvori de betoner, at 
eleverne skal følge undervisningen. Det oplever vi fra skolens side, også at jeres børn i stor stil gør, og vi 
oplever samtidig en imponerende indsats fra jer forældre ifm. nødundervisningen. Tusind tak for det.  
 
Husk, at hvis skolearbejdet bliver for meget, så skal I holde pause og lave nogle andre aktiviteter med 
børnene. Vi er fuldt ud klar over, at det kan være noget af en udfordring at jonglere både ens eget arbejde, 
børnenes skolearbejde og en husholdning. Det vigtigste i denne forbindelse er trivslen i familien. 
 
I bekendtgørelsen står der endvidere, at vi som skole skal registrere elevernes deltagelse i undervisningen. 
Det tolker vi på skolen meget lempeligt, da vi er fuldt bevidste om, at eleverne nu har mulighed for at lave 
skolearbejde på tidspunkter, der er anderledes end den “normale” skoledag. Det er helt ok, at der kan være 
dage, hvor eleverne intet skolearbejde laver, men hvis vi ugen igennem kan registrere, at der end ikke bliver 
lavet det mindste skolearbejde, ja så bliver barnet registreret som havende ulovligt fravær. Hvis barnet er 
syg, så skal i stadig meddele dette til lærerne, selvom det kan virke “besynderligt”, for det kræver 
bekendtgørelsen af os og jer. Lærerne vil i nødundervisningsperioden registrere fravær om fredagen for 
hele ugen.  
 
Indstilling af buskørsel 
Da der i disse tider ikke er elever, der kører i bus til skole, vil busdriften indtil videre blive indstillet fra 
mandag d. 30. marts.  
 
Udskydelse af Skolebestyrelsens dialogmøde og valg til skolebestyrelsen 
Grundet den verdensomspændende pandemi med Coronavirus, der har skolebestyrelsen valgt, at deres 
årlige dialogmøde og efterfølgende valg til skolebestyrelsen torsdag d. 16. april indtil videre bliver udsat. I 
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skrivende stund har vi ikke en ny dato for hverken dialogmøde eller valg til bestyrelsen. Vi vender tilbage, 
når vi har en ny dato.  
 
Kontakt til PPR 
Selvom skolen har lukket eller måske netop på grund af det, så kan nogle børn have behov for at tale med 
en psykolog. Eller også har vi som forældre et behov for at få drøftet noget med en psykolog. Her på skolen 
har vi, psykolog Charlotte Norsk Dahl tilknyttet, og I kan skrive til hende via mail på chnd@soroe.dk, og så 
vil hun kontakte jer. 

 
 
 
 

 
Med venlig hilsen 

Skoleledelsen på Holbergskolen 
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