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Corona 
Vi kan være SÅ stolte, (og måske lidt heldige) at vi stadig kan snige os uden 
om tilfælde af covid19. Jeg er helt overbevist om, at det i høj grad skyldes, at 
vi hjælpes ad. Vi sørger for den gode håndhygiejne og afstand i løbet af skole-
dagen og I forældre er rigtig gode til at hjælpe os med at passe på hinanden, 
med håndvask og mundbind.  
 
På skoleområdet er det op til den enkelte skole, hvordan regler og anbefalinger 
skal udmøntes. På Hindholm Privatskole har vi valgt at holde fast i skole-hjem-
samtaler, forældremøder og muligheden for at aflevere og hente sit barn på 
skolen. Andre steder er det goddag og farvel ved lågen, og alle møder via 
zoom eller teams. Jeg ved godt, at mundbind udfordrer nogle, men det er nød-
vendigt, hvis vi stadig vil bevare en rimelig kontakt skole og 
hjem imellem. Derfor mundbind – også udendørs.  
Tak til alle for at bidrage til, at vi stadig kan drive skole 
så normalt som muligt. 
 
”Hvornår må eleven komme i skole?” - Ja det er svært 
at navigere i. Der ændres hele tiden lidt i regler og ret-
ningslinjer, men lige nu er det sådan… 
 

Må komme i skole Må ikke komme i skole 
Kun hoste 
Kun forkølelse 
Afventer svar på test, fordi en nær 
kontakt er konstateret smittet 

Feber 
Almen utilpashed/hovedpine 
Afventer svar på test, fordi covid19 
mistænkes hos eleven 

 
Det kan være vanskeligt at skelne mellem en kraftig forkølelse og mistanke om 
covid19 – i de tilfælde er det lægen, der skal kontaktes. Det kan også være 
svært for personalet at vurdere, hvornår de skal blive hjemme og hvornår de 
kan komme på arbejde. En lærer har typisk kontakt med 5 klasser på én dag, 
og det giver potentielt mange smittemuligheder. Derfor bliver personalet testet 
lidt mere – bare for en sikkerheds skyld. Det er ikke altid nemt at få en tid, og 
nogle gange lader svaret vente på sig. Derfor kan det måske opleves som om, 
at personalet er fraværende mere end vanligt. Men vi vil gerne passe på jer 
alle – og hinanden. 
 
HVIS (når) det skulle blive nødvendigt at hjemsende en klasse, vil 4. til 9. 
klasse blive undervist via teams og efter skema. I 0. til 3. klasse har lærerne 
forberedt nogle mapper med opgaver til ca. 14 dage, som eleverne får med 
hjem, hvis uheldet skulle være ude. 
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Nye elever 
Midt i al den corona-snak har vi været så heldige, at 11 nye elever siden som-
merferien har valgt at gå på vores skole. Velkommen til jer alle. Det stiller krav 
til flere, når en klasse får en ny elev. Klassekammeraterne tager altid pænt 
imod nye elever, bøger og hæfter ligger klar, klasselæreren ringer til de nye 
forældre efter 2-3 uger og fortæller om, hvordan det går, og så videre. Alt 

sammen procedurer vi er vant til og 
fortrolige med.  
Men det stiller faktisk også krav til ”de 
gamle” forældre. De nye forældre skal 
der også tages godt imod. Måske er 
der i klassen en aftale om, at klasse-
rødderne ringer og siger goddag til de 
nye forældre. Måske skal der arrange-
res en legeaftale? Det er en god idé at 
være opsøgende på de nye forældre – 
helt i fællesskabets ånd.        

Spisebånd 
Under arbejdet med Strategiplanen, blev tid til spisning nævnt rigtig mange 
gange. Derfor har vi, som I ved, indført et spisebånd fra kl. 11:20 til kl. 11.40. 
Her har eleverne mulighed for at spise deres mad, men vi bruger også tiden til 
andet. Afhængigt af klassetrin vælger lærerne hvad indholdet i de 20 minutter 
skal være. Her et lille udpluk på en helt almindelig grå torsdag i november. 
Se alle de dejlige billeder på de næste sider, med næsten alle klasser. 
 

Ny hjemmeside 
Vi har fået lavet en ny – og hvis vi selv må sige det – super flot hjemmeside. 
Gå ind og kig      www.hindholm.dk 
 

Lotte Lund 
 

 

 

 

 

 

http://www.hindholm.dk/
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I 0. klasse læser Anna 
op fra forskellige bør-
nebøger med masser 
af tegnede billeder. I 
dag er det Cykelmyg-
gen og Dansemyggen. 

I 1. klasse fejres fød-
selsdag for Elias.  

TILLYKKE 
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3. klasse leger 
”Gæt en person” 

2. klasse ser 
”Store Nørd” om 
jordskælv – uha! 



HindholmNYT 
November 2020 

Faglighed   Fællesskab  Traditioner 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. klasse ser ”Klassen” 
om dilemmaer. 

4. klasse ser 
UltraNyt 
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7. klasse ser CNN 
med engelsklæreren 

9. klasse undres over 
lidt statistik – meget 
aktuelt ses nærmere 

på smittetal. 


