
  Vilsted Friskole 
Informationsbrev uge 15, 2020.  Særudgave pga. Covid-19 

Kære forældre, 

 

Jeg er rigtig glad for, at vi igen får lov til så småt at åbne skolen igen. Der er mange meninger om, 

hvordan en sådan åbning gøres bedst og mest forsvarligt. Som skole forholder vi os ikke til, om 

den ene måde er sundhedsmæssigt mere forsvarlig end den anden, det er der andre, der ved mere 

om, end vi gør. Vi bruger derimod vores kræfter på at få en skolehverdag struktureret på en sådan 

måde, at eleverne får så god og lærerig en dag som muligt, og vi samtidig lever op til de regler og 

retningslinjer, vi har fået udstukket.  

Jeg ville ønske, at jeg hermed kunne byde jer velkomne tilbage til skolen, som I kender den. Det er 

under de givne omstændigheder desværre ikke muligt, da der er mange hensyn, der skal tages for at 

reducere risikoen for, at børn og voksne smittes med Covid-19. 

 

Vi har siden, skolerne lukkede ned midt i marts, oplevet en stor velvilje fra jer forældre. Vi har 

oplevet at være i rigtig god kontakt med jer, og vi har oplevet, at I har gjort jeres for, at tingene 

skulle lykkes. Vi har også oplevet en flok lærere, som fra det ene øjeblik til det andet blev 

omskolet fra at være undervisere af børn i det fysiske rum til at være undervisere af børn i det 

virtuelle rum. Efter nogle justeringer i begyndelsen er det lykkedes at få fjernundervisningen til at 

fungere på en fornuftig måde. 

 

Nu skal både I forældre og skolens lærere i gang med en ny fase. Nu skal lærerne have en 

undervisning til at fungere i det fysiske rum, samtidig med at ingen må være fysisk tæt på 

hinanden, og samtidig med, at vi skal være sammen med så få mennesker som muligt og så vidt 

muligt de samme hver dag. Det ved siden af, at fjernundervisningen stadig skal fungere for de 

ældste elever. 

Vi er allerede langt i forberedelserne, og vi står klar til at tage imod 0.-5. klasse, når de møder d. 

15. april. Jeg håber, at I forældre vil have forståelse for de ændringer, vi har været nødt til at 

foretage, og at I vil gøre jeres til, at vi kan leve op til de krav, der bliver stillet til os. 

 

Med venlig hilsen 

Sonja 
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Ændringer fra 15. april 2020 og indtil videre 

Bussen 
Pga. stor risiko for smittespredning i bussen er det blevet besluttet, at den ikke kører indtil videre. 
Det vil sige, at man selv skal finde transport til sit barn til og fra skole. 
  
Forældrekontakt 
Alle skolens medarbejdere vil arbejde på forskudte tidspunkter – de, der ikke er på skolen, vil 
arbejde hjemmefra. Har man brug for at ringe til skolen, bedes man ringe til: 53 30 25 62. 
Vi beder om, at al kontakt mellem forældre og skolens medarbejdere foregår via telefon eller 
alternativt via en videoforbindelse.  
 
Aflevering og afhenting 
Vi vil derudover bede jer forældre om at aflevere jeres barn på den store parkeringsplads (Buus’ 
parkeringsplads vest for skolen). Når børnene har fri, gælder det på samme måde, at vi beder om, 
at I forældre ikke kommer ind på skolens område og henter jeres barn, men venter på Buus’ 
parkeringsplads.  
Vedrørende afhentning fra SFO: Se under Fritternyt. 
  
Minions 
Efter en drøftelse med Storkereden er vi nået frem til, at det mest forsvarlige er at udsætte opstarten 
af Minions-forløbet. Det både af hensyn til de kommende Minions-børn, til Storkeredens børn og 
voksne og til skolens børn og voksne. Det skyldes, at Minions vil blive udsat for smitterisiko fra 
både Storkereden og fra skolen, og de vil kunne flytte smitte mellem de to institutioner. 
At udsætte Minions-forløbet er i modstrid med den tidligere udmelding, men tingene udvikler sig i 
øjeblikket temmelig hurtigt og i nogle tilfælde uforudsigeligt, og vi håber på jeres forståelse for 
den beslutning, der er truffet. 
  
Undervisning 
 
0.-5. klasse: 
Alle møder til almindelig tid og har fri på samme tid, som de plejer – skema med lærernes navne 
og fag/emne udsendes tirsdag d. 14. april. 
Det tilstræbes at så meget af undervisningen som muligt foregår udendørs.  
Det tilstræbes, at børnene er sammen med den samme gruppe børn og de samme, få lærere hver 
dag - både i undervisningstiden og i pauserne. Der er stadig tale om nødundervisning, og det vil 
derfor ikke være alle fag, der kan undervises i, og man har heller ikke nødvendigvis de lærere, man 
plejer at have. Undervisningen vil i højere grad blive emnebaseret.  
For 0.-5. klasse er der kun fjernundervisning for de børn, som pga. særlige omstændigheder (hvis 
barnet selv eller et familiemedlem er særligt udsat) ikke kommer i skole.  
Hvis det er tilfældet, vil vi gerne have besked snarest på mail@vilstedfriskole.dk. Tak. 

ALLE børn skal medbringe tøj/fodtøj, så de kan opholde sig ude det meste af dagen uanset vejret. 
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BEMÆRK venligst at der ikke vil være mulighed for at låne fx blyanter, blyantspidsere og 

viskelædere af hverken kammerater eller af skolen. Derfor beder vi om, at I tjekker op på, at 

børnenes penalhuse indeholder alt det, jeres barn får brug for.  

For 5. klasse gælder det, at de, som de plejer, derudover skal medbringe deres computer eller 

tablet. Heller ikke her er der mulighed for at låne på skolen. 

 

6.-8. klasse: 
Der er fortsat fjernundervisning. Plan udsendes tirsdag efter påske. 
 
  
SFO  
 SFO’en er åben som normalt. Pga. smitterisikoen opfordrer vi til, at man kun benytter SFO’en i 
det omfang, det er nødvendigt.  
 
Aflysninger med det formål at reducere smitterisiko 
Der er desværre en hel del, som vi pga. ovennævnte er nødt til at aflyse: 

- Skole/hjem samtaler - er der forældre, som ønsker en samtale, eller forældre, vi ønsker at 
tale med, arrangeres det via telefon eller alternativt en videoforbindelse. 

- Morgensang 
- Formiddagsfrugt – det kan være en god idé at sende et ekstra stykke frugt med børnene. 
- Fællesspisning – børnene skal derfor have madpakke med hver dag. 
- Frittermad aflyses – det kan være en god idé at sende en ekstra, lille madpakke med til de 

børn, der skal i SFO. 
- Billed- og musikskole 

 
Sygdom 
Børn, som er syge – også selvom der kun er tale om milde symptomer, SKAL blive hjemme! 
Børnene må komme i skole igen, når de har været symptomfri i 48 timer. Under sygdom beder vi 
om, at man følger med på ToDo, som man ellers vil gøre, hvis man er syg. 
Hvis et barn eller en fra barnets husstand får konstateret Covid-19, skal skolen have besked hurtigst 
muligt. Send en mail til mail@vilstedfriskole.dk eller ring/send sms til 53302562. I givet fald vil 
alle skolens forældre blive orienteret. 
 
Der er mange ting, som skal forberedes, inden vi kan åbne skolen – møbler der skal flyttes, 

materialer som skal findes frem mm. Derfor er der ingen undervisning tirsdag d. 14. april – 

hverken fjernundervisning eller undervisning på skolen! 

 

Begynd gerne allerede nu at øve jeres barn i at vaske hænder korrekt. Se evt. vedhæftede 

film. 
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Vilsted Friskoles personale ønsker jer en rigtig god påske😊 

 

Fritternyt! 

Åbning af SFO fra den 15. April 
 
Der bliver tale om en ”ude SFO”, hvor alle børn og voksne forventes at opholde sig ude hele 
eftermiddagen. 
 

• MorgenSFO er åben, men SFO-bygningen er aflåst! I vil senest tirsdag d. 15. april få 
information om, hvor børnene skal gå hen, når de møder i morgenSFO. 

• Børnene skal bruge de toiletter, som de bruger når de er i skole 
• De må ikke lege tæt, tumle osv. 
• De skal vaske hænder ofte 
• Der serveres ikke frittermad 
• Der kører ingen bus 
• Forældrene skal ikke komme på skolen, men ringe til SFO-mobilen, når deres barn skal 

hjem, så sender vi til Buus’ parkeringsplads – børn i 0.-2. klasse følges til 
parkeringspladsen. 

 
SFO børnene deles i 4 grupper – klassevis, fra 12:25-14:55. Hver gruppe har et udeområde og der 
er én voksen tilknyttet gruppen. 
HUSK udetøj! 
 

0. klasse: Skolegården 
1. klasse: Fritterhaven 
2. klasse: Den store legeplads 
3. klasse: Den ”gamle” parkeringsplads 

 
Efter kl. 14:55 er der én voksen tilbage. Børnene skal stadig lege i ”zoner” på den store legeplads. 
 
 
 
Rengøring lørdag d. 4. april: 

Ingen rengøring 

 

Rengøring lørdag d. 18. april: 

Jens og Mette Jensen, Pernille og Michael Bagge, Laila og Claus Sørensen, Maria og Lars Jensen, Viktorija og Tomas 

Tes, Tine Valois og George Corrie, Anja og Ulrik Kjær, Kristian Krogsgaard, Sanne og Henrik Bang, Kikki Bang og 

Rasmus Hauthorner, Lykke Søndergaard og Tobias Boje 


