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14. april  

 
Kære forældre og elever på Holbergskolen, 
 

Som statsminister Mette Frederiksen fortalte mandag d. 6. april, så åbner vi skolerne igen her efter 
påske. Den 8. april udsendte vi fra skolen et nyhedsbrev med lidt nærmere information, som vi har 
valgt at justere lidt på igen, for at gøre genåbningen endnu bedre. 
 
Indtil videre arbejder vi stadig ud fra en kontrolleret åbning for 0. - 5. klassetrin, samt 
fritidstilbuddet. Åbningen er af Sorø Kommune besluttet til at blive onsdag d. 15. april. 
Undervisningen foregår i tidsrummet 8 - 13, men der vil være tale om differentieret mødetid 
mellem kl. 8 - 8.20 for de enkelte klasser. Den første dag vi starter vil underviserne være på plads 
ved skolens indgange/klasserne umiddelbart før undervisningsstart, således at vi kan anvise 
børnene, hvor de skal gå ind. Ambitionen er, at eleverne fast skal benytte nødudgangene ud til det 
fri som ind- og udgangsdør. Der vil desværre ikke være tid til småsnak med jer forældre selvom det 
er lang tid siden vi sidst har set hinanden. Det beder vi jer om at respektere.  
 
Klasserne har som hovedregel 2 lokaler til rådighed, og tanken er, at vi fordeler eleverne i 2 hold, 
hvor vi giver eleverne faste pladser med 2 meters afstand. Til hver klasse vil der være værnemidler 
til rådighed. 
 
I fritidstilbuddet skal eleverne være udenfor i det omfang, at vejret tillader det. Det samme gør sig 
gældende for undervisningsdelen. Der vil være nogle perioder, hvor dette svært kan praktiseres. 
Det kan fx være ved morgenåbning i SFO 6-8 (det er koldt udenfor) eller i undervisningssituationer, 
hvor vi vurderer, at det er påkrævet med koncentreret stillesiddende aktivitet i et klasserum. 
Forældrene skal huske på at give deres børn fornuftigt tøj med til en lang dag udendørs, hvor  det 
til tider også kan være koldt og nogle gange vådt.  
 
Alle forældre skal gennemgå deres børns taske og bl.a. sikre, at der er et penalhus med et 
tilstrækkeligt antal blyanter, viskelædere, farveblyanter ol. I disse Coronatider, der kan eleverne 
ikke låne af hinanden. Eleverne bedes ligeledes medbringe et med navn markeret liggeunderlag 
eller tæppe, således at de har noget at sidde på, når vi er udendørs. Bemærk ligeledes at eleverne 
skal medbringe en opladet Chromebook. Det vil ikke være muligt for eleverne at låne hinandens 
Chromebooks.  
 
Vi beder jer om at forberede jeres børn på, at de vender tilbage til en anderledes skoledag: 

● Tal med dem om, at de skal vaske hænder og holde afstand. 
● Tal med dem om, at meget vil være anderledes. Eleverne skal måske ikke være sammen 

med hele deres klasse, og de får begrænset deres legemuligheder. Lærere og pædagoger 
kan i nogle situationer anvende handsker. 

● Tal med dem om, at de får besked om at møde ind et bestemt sted på skolen, og ikke selv 
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kan vælge hvor. 
● Understreg at læreres og pædagogers anvisninger ikke er til diskussion. 
● Fortæl at skolen gør sit allerbedste for at passe på os alle sammen – både børn og voksne. 

 
Vi beder jer om selv at være forberedte på følgende: 

● Vi kontakter jer, hvis jeres barn har for svært ved at samarbejde om retningslinjer for 
adfærd og hygiejne. 

● Eleverne skal være meget udendørs, så giv velegnet overtøj med i skole. 
● Hold en høj standard for personlig hygiejne omkring jeres børn (rent tøj og bad). 
● Husk at sende jeres børn i skole uden lus. I denne meget anderledes tid, der kan vi ligeså 

godt få udryddet andre irriterende små elementer.  
 
Lokale- og personalefordeling, samt mødetidspunkt (kan løbende blive justeret) 
 
Blok E med alle klasser på 5. årgang: 
5A, stuen E 3-4, lokaler i gavlen, hvor indgangen også er: Jakob og Søren: Klassen møder kl. 8.00 
5B, stuen E 1-2, første dør på højre hånd ved hovedindgangen: Kimi, Tine: Klassen møder kl. 08.10 
5C, 1. sal, indgang i gavlen mod blok F, første dør på højre hånd: Gitte Nielsen og Louise Friis (5C 
får helt ny lærerbesætning): Klassen møder kl. 08.20 
 
Blok G med alle klasser på 4. årgang og 3A og 3B. 
4X, mod skolegården: Ninette og Pia: Klassen møder kl. 08.15 
4Y, mod skolegården: Rie og Niels: Klassen møder kl. 08.15 
3A & 3B, mod mopælappen: Karina, Peter, Jesper og Tina: Klasserne møder kl. 08.00 
 
Blok D med klasserne 1A og 2C:  
1A, stueplan: Josefine, Rikke G. og Michala: Klassen møder kl. 08.00 
2C, 1. sal: Michala, Josefine og Kristina: Klassen møder kl. 08.00 
 
Blok A med hele 0. årgang og klasserne 1B, 2A og 2B: 
0. årgang: Louise, Kristina, May, Tina og Lasse: Klasserne møder kl. 08.00 
1B: Marianne, Andrea og Tanja: Klassen møder kl. 08.00 
2A: Karin, Mads, Marianne og Petre: Klassen møder kl. 08.15 
2B: Andrea, Jeanette, Mads og Petre: Klassen møder kl. 08.15 
 
Flexklasser 
Flexklasserne er i deres vanlige lokaler og møder alle kl. 8 
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Forældre på skolen & syge børn 
Vi vil gerne bede om, at forældre i yderst begrænset omfang kommer ind på skolen for at undgå 
smittespredning. Dvs. at vi forventer, at børnene selv går ind på skolen med deres ting. 
 
Derudover er der en klar forventning om, at syge børn med selv milde symptomer bliver hjemme. 
Alle børn med den mindste ansats til forkølelse eller lign. vil blive ringet hjem, hvor de skal være i 
mindst 48 timer efter at de er blevet raske igen og dermed symptomfrie. Børn og voksne, der har 
familiemedlemmer med konstateret Covid-19 i familien, skal ligeledes blive hjemme. 
 
Hvis der er voksne, der bliver syge med symptomer, der ville kunne begrundes i Covid-19, så skal 
man naturligvis ligeledes blive hjemme indtil 48 timer efter at man er blevet rask igen.  
 
Nødundervisning & hjemmeundervisning 

Undervisningen for 6. - 9. klassetrin fortsætter som nødundervisning, men der vil være tale om, at 
vi ændrer i lærerbesætningen, således at vi som udgangspunkt ikke har undervisere på skolen, der 
er indenfor risikogruppen. Dette kan også ske løbende i det tilfælde, at vi har undervisere, der 
bliver ramt med Corona-virus.  
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For 0. - 5. klassetrin vil der som beskrevet være undervisning på skolen, men vi har modtaget en række 
henvendelser med ønsket om at hjemmeundervise sine børn. Hvis man som forældre vælger at 
hjemmeundervise sine børn, så kan man ikke forvente, at den hidtidige nødundervisning fortsætter på 0. - 
5. klassetrin, da lærerne selvfølgelig er fysisk tilstede på Holbergskolen, og underviser der. Dog vil det være 
således, at man via Ugenoterne i Min Uddannelse kan følge lærernes undervisningsplan og 
hjemmeundervise med støtte i det. Hvis det er denne løsning, man som forældre vælger, så skal man 
meddele dette til sit barns lærere, der dermed vil registrere fraværet som lovligt. 
 
Rengøring & værnemidler 
Vi er i dialog med rengøringsfolkene om øget rengøring og er blevet stillet i udsigt, at frekvensen for 
rengøringen sættes op, og at særligt kritiske kontaktflader bliver rengjort oftere. Dvs. at de kritisk områder 
vil blive rengjort min. 2 gange dagligt eller oftere. 
 
Derudover er det lykkedes at fremskaffe håndsprit til samtlige klasser, samt at vi har bestilt 
rengøringsmidler til udsatte flader, såsom fx dørhåndtag, køleskabshåndtag, lyskontakter, gelændere ol. 
Dvs. at underviserne flere gange dagligt vil kunne rengøre disse.  
 
Endeligt skal vi også huske på, at afstand mellem mennesker og hyppig håndvask faktisk er den bedste 
forebyggelse.  
 
Nødåbning tirsdag efter påske 
Vi har stadig nødpasning på Stenlille Skole tirsdag d. 14. april, hvor vi så onsdag d. 15. april rykker tilbage til 
Holbergskolen. Det bliver dejligt at komme tilbage. Skriv til Indskolingsleder Mette B. Nielsen og/eller 
Skoleleder Jakob Storm via Aula, hvis i har et nødpasningsbehov. Kriterierne til nødpasning er stadig de 
samme som hidtil.  
 
Buskørsel 
Alle skolebusser er i drift igen til skoleåbningen d. 15. april. 
 
Tidlig SFO 
Det politiske Børne- og Undervisningsudvalg i Sorø Kommune besluttede tirsdag d. 7. april, at overgang til 
Tidlig SFO udsættes til 2021. Dvs. at børnene til de kommende 0. klasser først skal starte til august 2020.  

 
 
 

Med venlig hilsen 
Skoleledelsen på Holbergskolen 

 

  


