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Corona 
Alle arrangementer frem til jul er aflyst! Det 
betyder ingen motionsdag, ingen café-samtaler 
for udskolingen, ingen julefest for indskolin-
gen, ingen Luciaoptog i klasserne og ingen for-
ældre til juleklippedagen, ingen Klub-aften. ØV!  
Café-samtalerne bliver erstattet af ”almindelige” 
samtaler med dansk- og matematiklærer. Når I kommer 
lidt ad gangen, kan vi håndtere det, men de mange på én 
gang dur ikke. De øvrige lærere vil skrive lidt mere uddybende 
kommentarer på karakterbladet. Har I yderligere spørgsmål er I altid 
velkomne til at skrive til lærerne. 
Vi vil forsøge at lave noget Lucia, i en eller anden form.  
Både lærere, SFO og jeg forsøger at holde jer løbende orienteret om de æn-
dringer der er i forbindelse med corona. Alligevel kan der sagtens være ting vi 
ikke får formidlet godt nok, og her skal I ikke holde jer tilbage. Tag endelig 
kontakt til os, hvis I er i tvivl om noget. 
I løbet af efteråret har enten Hanne, Torben eller jeg deltaget i forældremø-
derne, for at samle erfaringer fra jer forældre om nedlukningsperioden. Lige nu 
er jeg ved at samle alle jeres gode input og sammen med lærerne, vil vi lave 
en plan, der er lige til at trække op ad skuffen, når/hvis vi igen må sende en 
klasse eller et trin hjem. Jeg vil gerne sige tak for alle de gode betragtninger I 
har bidraget med. 

Skema 
Karina er sygemeldt. Hvor længe ved vi ikke, men der går i hvert fald et par 
måneder. Derfor har vi været nødt til at lave et nyt skema, som gælder i den 
periode hvor Karina ikke er her. Når hun kommer tilbage, vender vi tilbage til 
det gamle skema. Jeg er klar over, at det kan give lidt bøvl i forhold til fx fri-
tidsaktiviteter, men det har været nødvendigt for at kunne vikardække Karinas 
lektioner bedst muligt. 

Lidt fra kontoret 
• Der er lagt blanket til befordringstilskud på Intra. 
• Der er mulighed for at søge om nedsættelse af skolepengebetalingen, 

hvis der er en i husstanden, der er ramt økonomisk som følge af corona. 
I er velkommen til at ringe til Lotte Lock og høre nærmere. 

• Vi oplever jævnligt, at telefonnummer eller adresseoplysningerne i Intra 
ikke er korrekte. Vi beder om, at I retter når der kommer ændringer. 
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Historiedyst 
Vores seje 4. og 6. 
klasse har deltaget i 
de uofficielle mester-
skaber i historie, 
også kaldet Historie-
dysten, som er en 
landsdækkende hi-
storiekonkurrence. 
Temaet for i år var 
“Genforeningen i 
1920” og begge klas-
ser arbejdede inten-
sivt med at tilegne 
sig viden om emnet, 
så de i 1. runde 
kunne quizze mod de ca. 1300 andre klasser, som også havde meldt sig ind i 
kampen om titlen.  
6. klasse kæmpede en brav kamp, men måtte se sig slået efter quizrunden. 4. 
klasse gik videre til 2. runde og har de forgangne to uger arbejdet med et kre-
ativt produkt til temaet. Klassen satte barren højt og besluttede at vise hjer-
nerne bag Historiedysten, hvordan man arrangerer en genforeningsfest i 2020. 
Deres fokuserede arbejde om det kreative produkt har nu kvalificeret dem til 
finalen, hvor de som 1 af 3 klasser, dyster om at vinde Danmarksmesterska-

bet i historie. Her må vi vist gerne prale :-) Camilla Trommer 
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