
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kører bare på! 
 

November blev en måned med en masse corona-

forstyrrelser. Nye regler, ekstra testning af tre klasser og 

siden testning af fem klasser, hjemsendte lærere med 

smitte og andre hjemsendt med symptomer – og så blev 

årets julefest aflyst! Corona, corona, corona – øv!  

Men ingen gav op – og indenfor få dage var der arrangeret 

et udendørs julemarked. Genialt! 

Begivenheden er godt nok lidt kortere – men vi kan glæde 

os til at opleve luciakor, nissebande og en masse elevers 

optræden. Den bliver også lidt køligere – og så vi må bare 

tage varmt tøj på.  

Det forlyder også, at 9/10. vil synge sammen med de små 

fra 0. klasse. Lad os se om de tør! 

I november deltog mange elever i et masseeksperiment, 

der blev dyrket affaldssortering i 3. og så var der massevis 

af aktiviteter i håndværk og design. Vi havde også et møde 

med forældre til den kommende 0. klasse – og alt tyder på, 

at vi får endnu en vidunderlig klasse! 

 

Og husk så lige det der med testning! Mandage og 

onsdage mellem 9:30 og 10:00 er der kviktester til alle 

elever og ansatte på 2. sal – hvilket er en kæmpe hjælp til 

at holde skolen åben.  

 

Vi glæder os til at se jer alle til Julemarkedet – vi ses!  
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Skolekalender  

December                                                                              
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Onsdag 1.  

Torsdag 2.  

Fredag 3.  

Lørdag 4. Årets julefest er aflyst – i stedet har vi udendørs julemarked   

  

Mandag 6.  

Tirsdag 7.  

Onsdag 8.  

Torsdag 9.   

Fredag 10.  

  

Mandag 13.  

Tirsdag 14.  

Onsdag 15.  

Torsdag 16.  

Fredag 17. UDENDØRS JULEMARKED!!! 15:00 TIL 17:00 

  

Mandag 20.  

Tirsdag 21. Sidste skoledag før juleferien – massevis af hygge 

SFO’en er åben resten af dagen 

Onsdag 22. 

Juleferie 

Torsdag 23. 

Fredag 24. 

 

Mandag 27. 

Tirsdag 28. 

Onsdag 29. 

Torsdag 30. 

Fredag 31. 

 

 

Vi ses igen mandag den 3. januar 2022 
 

 

 
 



 

 

3 

Ingen skal snydes – så vi afholder   
 

Udendørs Julemarked 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Fredag den 17. december mellem kl. 15:00 og 17:00 
 

 

Når vi ikke kan være 100 mennesker indendørs – så rykker vi udenfor, hvor der må være 

1000! 

 

• Underholdning og fællessang med børnene fra 0.-5.klasse  

• Nisseshow 

• Luciaoptog  

• Spændende boder – husk at tage penge med! 

 

Kaffe, te, sodavand og æbleskiver  

 

Vi glæder os rigtig meget til at julehygge med jer ☺ 

 

Husk det varme tøj!  

 

Med venlig hilsen 

 

Støtteforeningen 
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GoCook 
 

I uge 44 var 3 klasser med 

i årets GoCook, som havde 

kål som hovedtema. Vi 

lavede nudel-retten Bami 

Goreng og rå-kost dessert 

salat. 

 

Eleverne skrællede, 

snittede og hakkede alle de 

økologiske grøntsager, vi 

havde fået i årets 

Smagekasser. Og så kogte 

vi nudler og stegte dem 

sammen med alle 

grøntsagerne. Sundt og 

super-lækkert! 

 

 

Masseeksperiment om indeklima og trivsel 

 

I årets masseeksperiment deltog 5., 7. 

og 8. klasse med temaet Indeklima og 

trivsel. Eksperimentet ledes af en 

gruppe danske forskere, som med 

21.000 elevers hjælp vil undersøge 

indeklimaet på skolerne – og så er det 

for øvrigt verdens største eksperiment.  

 

Vi lavede forsøg med måling af 

klassernes CO2-niveau, lys-niveau og 

lyd-niveau i løbet af timerne, og der 

blev undersøgt efterklang og 

temperatur. Eleverne har også lavet to tests – én om hvor godt de kan koncentrere sig og én 

om deres trivsel i klasselokalet. Vi får en rapport til januar, hvor resultaterne er blevet 

bearbejdet. 

 

Ud over de obligatoriske forsøg har vi også deltaget i 2 ekstra forsøg, og lige nu står der 

måleredskaber i de 3 klasser, som skal fortælle os noget temperatur, lyd-niveau og CO2 

niveau – forsøg der fortsætter til jul.  
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Affaldssortering 

i 3. klasse 
 

I 3 klasse har vi gennemgået 

affaldets historie gennem de 

sidste 8000 år.  

 

Som en afslutning på emnet, 

spillede eleverne et spil, der hører 

til materialet, hvor man kan lande 

på uheldige felter og pludseligt få 

diarré eller ødelagte støvler – og 

så må vente en omgang. 

 

 

Om kroppen i 4. klasse 
 

I 4. klasse er vi i gang med at lære om kroppens 

systemer.  

 

Vi startede med synssansen, hvor eleverne 

skulle gå rundt med bind for øjnene for at 

opleve, hvordan det er at være blind – og så har 

de prøvet kræfter med blindeskrift.  

Vi har også lavet en lugte-øvelse og er i gang 

med at føle på forskellige ting. 
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Ler i fysik i 7. klasse 
 

I fysik handler en del af 

de emner vi skal igennem 

om ting, man ikke kan se.  

 

Det kan være svært at få 

styr på atomer, når man 

hverken kan se eller røre 

ved dem. 

 

Her bruger vi ler- 

demonstrationer af de 

forskellige atomer og 

deres dele.  

 

På den måde kan eleverne 

kigge på atomerne og 

bedre forstå, hvordan de 

opfører sig. 

 

Sam-idræt med 1. og 6. klasse 

 

Når lærere er sendt hjem med symptomer, der tyder på smitte med corona, er vi nødt til at 

være kreative.  

 

Vi satte derfor 1. og 6. sammen i idræt, og det blev til fornøjelige timer.    
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Herlige billeder fra håndværk og design! 
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usædvanlige slanger, krukkede 

krokodiller – og en masse andre! 
 

Og selvfølgelig blev der 

efterfølgende inviteret til fernisering! 

 

Godt gået! 

  

Og her ser vi så nogle af resultaterne, når 

3. og 4. klasse kaster sig ud i kreationer 

af fantasidyr.  

 

Det blev til underlige edderkopper, 

besynderlige elefantdyr, 
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Med 8. klasse på museum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et spændende forløb om 

Guldalderen og Det 

Moderne Gennembrud 

blev afsluttet med et 

besøg på Statens 

Museum for Kunst.  

 

8. klasse fik en masse 

detaljer om perioderne 

og sluttede af med at 

fremlægge om hver 

 

  
 

deres spændende maleri.  
 

Og så er det fantastisk spændende at stå foran de 

rigtige malerier i stedet for fotografier af dem!      
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Sidste nyt om corona 
Af Niels Bergstedt, skoleleder  
 

 

Kære forældre,   

  

 

Over de sidste uger, har vi haft travlt med at begrænse corona-smitte på skolen.  

  

Kommunens strategi er, at alle elever i en klasse og klassens lærere skal hurtigtestet, hvis 

blot én elev eller lærer er testet positiv.  

 

Derfor havde vi otte klasser til testning om eftermiddagen – først tre klasser og senere fem – 

i løbet af november.      

 

Med jeres hjælp gik det nogenlunde gnidningsfrit – så tak for det!  

 

Vi ønsker at selvfølgelig at holde skolen åben, og det kan kun ske, hvis vi hæmmer smitten. 

 

Det skal de nye retningslinjer hjælpe os med.  

  
 

Først og fremmest skal alle, der er testet positiv eller har symptomer på COVID-

19, blive hjemme i isolation! 

  

Lad være med at tage nogen chancer – hold dit barn hjemme, hvis det har symptomer på 

COVID-19.  

  

For at begrænse smitte, er der en række skridt, vi skal tage sammen:   

  

 

To ugentlige screeningstester på skolen 

  

Alle ansatte og elever fra 1. klasse anbefales at blive testet to gange om ugen på skolen.  

  

Vi anbefaler også, at besøgende er testet.  

  

Kommunen stiller testkapacitet til rådighed på skolen hver mandag og hver onsdag fra 9:30 

til 10:00.  

  

Elever i 8.-10. klasse og ansatte kan tilbydes test i form af selvpodning under supervision. 

  

Husk at vi skal have jeres skriftlige tilladelser før der må testes.  
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 Hvem der er undtaget for screeningstester  

  

Opfordringen gælder ikke for elever, ansatte og besøgende, som går i 0. klasse, som er 

færdigvaccineret, som har været smittet indenfor de sidste 12 måneder eller som af 

sundhedsmæssige årsager ikke bør testes.  

  

  

Coronapas for ansatte 

  

Som noget helt nyt skal alle ansatte kunne forevise et coronapas – det er klaret, når en 

medarbejder har været smittet, er vaccineret eller bliver testet negativ to gange ugentligt.   

  

Påbud 

  

Styrelsen for Patientsikkerhed kan udstede påbud med restriktioner, herunder lukning af 

skolen og SFO’en.   

  

  

Sundhedsstyrelsens seks generelle råd 

  

1. Bliv vaccineret  

2. Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer  

3. Hold afstand 

4. Luft ud og skab gennemtræk  

5. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit 

6. Gør rent, særligt overflader som mange rører ved 

  

  

Hvem er nære kontakter?  

  

Hvis en elev konstateres smittet, er alle klassekammerater samt de tilknyttede lærere per 

definition nære kontakter til den smittede.  

  

Det vurderes også, om den smittede havde nære kontakter uden for klassen.  

  

Hvis en ansat konstateres smittet, vurderes hvem der er nære kontakter blandt klasser og 

andre ansatte.      
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Procedure for nære kontakter 

 

Proceduren sættes kun i gang efter en positiv PCR-test.  

Proceduren for nære kontakter er:    

  

1. En test hurtigst muligt – det kan være en hurtigtest på skolen samme dag eller en PCR-

test, når skoledagen er forbi.  

  

2. En PCR-test på 4. og 6. dagen efter sidste kontakt til den smittede person.  

  

3. Fortsat undervisning på skolen i testperioden – dog holdes barnet hjemme, hvis den 

første test var positiv eller barnet har symptomer på COVID-19.  

  

Anbefalingen om testning gælder også for børn, som er færdigvaccinerede eller har været 

smittet inden for de seneste 12 måneder.  

  

Hvis forældrene ikke ønsker at følge opfordringen om testning, anbefales de at holde barnet 

hjemme i isolation i 7 dage efter sidste nære kontakt til den smittede person, medmindre 

barnet er færdigvaccineret eller har været smittet inden for de seneste 12 måneder.  

  

I tilfælde af husstandssmitte eller fravalg af test opfordrer vi forældrene til at holde barnet, 

der er nær kontakt, hjemme.  

  

Det ovenstående er opfordringer – derfor kan børnene fortsat modtage undervisning på 

skolen, selv om forældrene ikke ønsker at følge proceduren for nære kontakter. 

  

Sørg for at holde klasselærerne informeret – hellere 10 gange for meget, end 1 gang for lidt. 

  

Med jeres informationer og hurtige hjælp kan vi fortsat holde skolen åben – og give god 

undervisning hver dag!    

  

 

 
 

 


