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1. juli  

 
Kære forældre og elever på Holbergskolen, 
 

Vi har sendt eleverne på sommerferie og går rundt på en skole, der næsten er helt børnefri. Altså 
bortset fra i SFO’en, hvor vi har masser af børn:-)  
 
Som det ser ud nu, så er alle skemaer på plads, og vi skal hverken ud at finde nye pædagoger og 
lærere eller af med nogen. Det er dejligt, når der er kontinuitet på en skole. Dog viste det sig her i 
11. time, at vores udskolingsleder, Robert Hessner, fra næste skoleår skal være skoleleder i 
Ringsted Kommune. Der skal lyde et stort tillykke herfra, og Robert skal have tak for en stor og 
kompetent indsats her på Holbergskolen. Vi er sikre på, at de ikke kan andet end at blive glade for 
ham i Ringsted. 
 
Det betyder, at mellemtrinsleder Peter Hjort fra starten af næste skoleår vil være leder af både 
fase 2 og 3, indtil vi har fundet en ny afdelingsleder. Det vil I høre mere om, når det er faldet på 
plads. 
 
Covid-19 og dagligdagen til næste skoleår 
Når vi kommer tilbage fra sommerferie, så er der naturligvis stadig Covid-19 i Danmark, og det 
betyder, at vi fortsat til have fokus på social afstand og hygiejne. Dog vender vi tilbage til en 
væsentligt mere normal hverdag, hvor børnene igen vil følge deres skemaer. Børnene i fase I & II 
skal efter sommerferien stadig gå ind i deres klasser udefra, og vi ser også helst, at I som forældre 
kun er på skolen det allermest nødvendige omfang. Det for at begrænse mulige smittekilder. Alle 
børn i fase I og II møder til normal tid, hvilket er kl. 8.  
 
For fase III’s vedkommende, der vil fortsat være indgang i gavlen af bygning E, hvor der vil være 
håndvask  fra morgenstunden. Vi fortsætter derfor med den differentierede mødetid for disse 
elever, således at de har følgende mødetider om morgenen. 
 
7. klasse møder kl. 08.00 
8. klasse møder kl. 08.10 
9. klasse møder kl. 08.20 
 
Indtil videre formoder vi, at det nok vil fortsætte helt til efterårsferien med forbehold for, at vi 
naturligvis ikke ved, hvordan situationen udvikler sig. Indtil videre har vi være både dygtige og 
heldige, således at der ikke er nogen på skolen, der har været smittet med Covid-19, men det kan 
naturligvis ændre sig. I det tilfælde kan det være, at vi må tage skrappe karantæneregler i brug og 
det er muligt, at vi i lighed med nogle andre skoler i Danmark, må sende hele klasser, årgange, 
afdelinger, ja eller sågar lukke hele skolen ned igen, hvis det bliver påkrævet. Der er vi slet ikke nu, 
og der kommer vi forhåbentlig aldrig hen igen, men man kan jo ikke vide det med sikkerhed. 
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Rejser til udlandet 
I skrivende stund, der er der blevet åbnet op for rejser til udlandet igen, men der er stadig en 
række lande, som det frarådes at rejse til. Det kunne fx være til Sverige, hvor man skal opholde sig 
i 14 dages karantæne, hvis man har været på ferie der (bortset fra isoleret ødegård ol.). I skal 
derfor vide, at vi sender jeres børn hjem i karantæne, hvis vi finder ud af, at de har været i et land, 
hvor det frarådes at rejse til ligesom at vi sender vores medarbejder hjem uden løn i tilfælde af, at 
de gør det samme. Det håber jeg, at vi i fællesskab kan respektere og helt undgå at komme i 
sådanne situationer.  
 
Sommeraktiviteter i Sorø 
Igen i år er der en hel række sommeraktiviteter i Sorø kommune med masser af mulighed for sjove 
og spændende oplevelser. Gå ind på http://www.sommerisoroe.dk/ og find noget til netop jeres 
børn.  
 
Første skoledag i skoleåret 2020/21 
Mandag d. 10. august for 1.kl.- 9.klasse kl. 8.20 - 13.15 
Tirsdag d. 11. august 0.klasse kl. 10.30 - 11.45 

 

Vi glæder os allerede til at se jeres børn igen efter sommerferien. 

 
 

Med venlig hilsen 
Skoleledelsen på Holbergskolen 
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