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8. april  

 
Kære forældre og elever på Holbergskolen, 
 

Som statsminister Mette Frederiksen fortalte i mandags, så åbner vi skolerne igen her efter påske. 
Indtil videre arbejder vi ud fra en kontrolleret åbning for 0. - 5. klassetrin, samt fritidstilbuddet. 
Åbningen er indtil videre planlagt til at blive onsdag d. 15. april. Den daglige åbningstid vil være 
helt som normalt, altså i tidsrummet 6 - 17. 
 
Undervisningen for 6. - 9. klassetrin fortsætter som nødundervisning, men der kan være tale om, 
at vi ændrer i lærerbesætningen, således at vi 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.  
 
Den daglige undervisning for 0. - 5. klassetrin vil være i tidsrummet 8 - 13, hvorefter 
fritidstilbuddet åbner. Undervisningen følger indtil videre det normale skema. 
 
I fritidstilbuddet skal eleverne være udenfor i det omfang, at vejret tillader det, og det samme, gør 
sig i virkeligheden også gældende for undervisningsdelen, omend det formentlig er lidt sværere at 
praktisere. Til alt held er vejrguderne med os, og der er dejligt solskinsvejr, men man skal huske at 
give ens børn fornuftigt tøj med til en lang dag udendørs, hvor det til tider også kan være koldt og 
nogle gange også vådt.  
 
Eleverne vil blive fordelt i flere lokaler, således at vi kan holde den forventede afstand eleverne 
imellem. Vi forventer derfor at fordele eleverne rundt om på skolen, således at 5. klasse skal være 
i Blok E (fase 3), 3. & 4. klasse flytter fra Blok D til Blok G (fase 2), 1. klasserne flyttes fra Blok A og 
over i Blok D (bygning i den store skolegård). 0. klasse & 2. klasse bliver i Blok A, men vil fordele 
sig, således at der er 3 lokaler til 0. klasserne og 6 lokaler til 2. klasserne.  
 
I 10 og 12 pauserne skal 3. - 4. klassetrin holde pause ved mopælappen og multibanen, 5. 
klassetrin skal holde pause i skolegården mellem blok D og bibliotektet og 0. - 2. klassetrin skal 
holde pause på områderne ved SFO’en. Dette sker, for at vi skal have en større spredning af 
eleverne.  

 
Alle samlinger af børnene af enhver art afholder vi os naturligvis fra. Dvs. at morgensamlinger ol. 
ikke vil kunne praktiseres i den kommende tid. Holddeling mellem klasser er ligeledes 
suspenderet. P-fag opretholdes, men altså kun for 4. - 5. klassetrin.  
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Forældre på skolen & syge børn 
Vi vil gerne bede om, at forældre ikke 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.  
 
Nødundervisning & hjemmeundervisning 
Undervisningen for 6. - 9. klassetrin fortsætter som hidtil via vores undervisningsportaler og med online 
undervisning. 
 
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, hvilket de er helt på det rene med, at der er behov 
for. De er selvfølgelig kun de folk, som de nu engang er, men indtil videre vil de gøre rent på toiletterne 2 
gange dagligt og aftørre udsatte flader med en øget frekvens.  
 
Derudover er vi fortrøstningsfulde ift. 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. 
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Tidlig SFO 
Det politiske Børne- og Undervisningsudvalg i Sorø Kommune besluttede i går aftes tirsdag d. 7. april, at den 
Tidlige SFO udsættes til 2021. Dvs. at børnene til de kommende 0. klasser først skal starte til august 2020.  

 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
Skoleledelsen på Holbergskolen 

 

  


