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14. maj  

 
Kære forældre og elever på Holbergskolen, 
 

Vi på Holbergskolen oplever, at den kontrollerede genåbning af skolen for 0. - 5. klasse har været 
helt forrygende. Her er glade børn og voksne, der i den grad har savnet deres skole. Der har de 
sidste 4 uger været i omegnen af 80-90% af eleverne til stede og ca. 25-30% i SFO’en. Det går rigtig 
fint med at bruge havedørerne som indgang for de enkelte klasser/hold, og I forældre har været 
gode til kun undtagelsesvis at komme ind på skolen, således at vi har begrænset risikoen for 
smittespredning mest muligt. 
 
Vi fortsætter i den kommende tid som nu med differentierede møde- og frikvarters tider, 
håndvaskehold, evt. opdeling af klasser og få faste voksne omkring klasserne. Der vil blive 
foretaget nogle justeringer, eftersom afstandskravet nu kun er 1 meter, og nogle lærere skal 
tilbage til udskolingen, men det vil I blive nærmere informeret om af jeres klassers lærere. 
Udgangspunktet er, at alle klasser på nær 2A skal tilbage i de oprindelige blokke/faser. 2A skal 
være i håndarbejds-/ billedkunst lokalet i faglokalebygning F. Faglokalebygning F er den, der ligger 
ud til den store parkeringsplads, hvor der står Holbergskolen med store hvide bogstaver.  
 
Yderligere genåbning for 6. - 9. klassetrin 
Som alle nok ved, så kan 6. - 9. klassetrin starte på skolen igen fra mandag d. 18. maj. 
Udgangspunktet bliver 25 lektioner ligesom for 0. - 5. klassetrin, men med den vigtige forskel, at 
holdene/klasserne kun skal møde fysisk ind på skolen hver 2. dag. Vi har således kun halvdelen af 
de store elever rent fysisk på skolen hver, dag og den anden halvdel har så hjemmearbejde. De 
enkelte team vil oplyse jer og jeres børn om de konkrete fremmødedage. De dage, hvor de store 
elever er på skolen, der skal de hver morgen møde i tidsrummet 08.00 - 08.20, således at vi ikke 
får alt for mange elever ind på een gang, og således at de kan nå at vaske hænder uden, at vi får 
for store grupper af elever, der stimler sammen. Alle elever har hver dag fri kl. 13.00.  
 
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 det kan være, at de får begrænset deres muligheder for at 
færdes frit.. Lærere 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 
kan vælge hvor. 

● Understreg, at lærernes 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 
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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). 

 
Forældre på skolen & syge børn 
Vi vil gerne bede om, at forældre kun i 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 stadig 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. Vi vil på skolen stadig gerne vide, hvis nogle af vores elever får konstateret egentlig 
smitte med Covid-19.  
 
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 på alle klassetrin fortsætter som nødundervisning, og de store elever skal indtil 
videre kun være fysisk på skolen hver 2. dag, men der vil være tale om, at vi ændrer i 
lærerbesætningen, således at vi som udgangspunkt ikke har undervisere på skolen, der er i øget 
risiko. Dette kan også ske løbende i det tilfælde, at vi har undervisere, der bliver ramt med 
Covid-19.  
Vi har indtil videre haft en praksis, hvor I forældre kunne skrive til skolen og meddele, at I 
hjemmeunderviste jeres børn, og at vi på skolen dermed registrerede det som lovligt fravær. Den praksis 
kan vi ikke opretholde, og alle elever, der ikke er syge, eller i øget risiko, skal dermed møde op til deres 
undervisning. I tilfælde af at man ikke gør, så skal vi fra og med mandag d. 18. maj registrere det som 
ulovligt fravær. Vi undlader at underrette forvaltningen om det ulovlige fravær, og man vil som forældre 
derfor ikke opleve, at man kan blive trukket i børne-/ungeydelsen. Vi vil dog gerne understrege, at det er 
vigtigt for børnene, at de kommer i skole.  
 
Rengøring & værnemidler 
Rengøringsstandarden er blevet sat betydeligt op, og der er i skrivende stund 50% flere 
rengøringsassistenter til stede på skolen, end der var før Corona-krisen. Der bliver gjort rent efter 
Sundhedsstyrelsens anvisninger, hvilket bl.a. betyder, at de kritiske områder vil blive rengjort min. 2 gange 
dagligt eller oftere. 
 
Derudover er der 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.  
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Lokale- og personalefordeling, samt mødetid (vil løbende blive justeret) 
 
Blok A/Blok F 
0. årgang: 3 lokaler, Louise, Kristina, May/Lasse. 0. årgang møder kl. 8. 
1. årgang: Michala/Rikke, Josefine, Andrea, Kristina. 1. årgang møder kl. 8 
2. årgang: Karin/Tina, Michala, Josefine, Marianne, Andrea, Line, Lasse, Line, Kristina, Jeanette (2A 
i Blok F håndarbejde og billedkunst). 2. årgang møder kl. 8.15 
Flex 1: Ditte, Dorthe, Line. 
 
Blok D: 
Stuen: 3. årgang: Jesper, Kristina, Tina. 3. årgang møder kl. 8 
1. sal: 4. årgang: Rie, Ninette, Mads. 4. årgang møder kl. 8.15 
 
Blok G: 
5. årgang: Tine, Kimi, Jakob, Søren, 5. årgang møder kl. 8 
6. årgang: Louise, Gitte, Pia, Niels. 6. årgang møder kl. 8.15 
Flex 2: Henriette og Annette. 
 
Blok E: 
7. årgang: Kirsten, Tina, Peter, Petre. 7. årgang møder kl. 8.00 
8. årgang: Bettina, Daina, Rune, Petre. 8. årgang møder kl. 8.10 
9. årgang: Louise, Søren, Arne. 9. årgang møder kl. 8.20. 
Flex 3: Andrea og Robert 
 
Sidste skoledag for 9. klasserne 
Sidste skoledag for 9. klasserne bliver mandag d. 16. juni, hvilket også bliver den dag, hvor de vil 
modtage deres eksamensbeviser. Grundet Sundhedsstyrelsen retningslinjer kan vi ikke afholde et 
traditionelt dimissionsarrangement og vil i den kommende tid lægge hovederne i blød for, hvordan 
vi så kan markere afslutningen af 10 års skolegang. I vil høre nærmere.  
 
 

 
 
 

Med venlig hilsen 
Skoleledelsen på Holbergskolen 

 

  


