
 

 

Vilsted Friskole 
Troldbjergvej 4, 9670 Løgstør   Tlf. 98676042    E-mail: mail@vilstedfriskole.dk 

Forældreinformationsskrivelse vedr. nedlukning af Nordjylland, 6. november 2020 

 

Kære forældre, 

 

Vi går endnu en gang en ny skolehverdag i møde. Vi har fået mange nye retningslinjer, som skal 

følges, og derfor har vi foretaget en hel del ændringer i forhold til gældende praksis. 

Følgende er gældende indtil videre: 

 

A) Hvem møder i skole, og hvem hjemmeundervises? 

0.-4. klasse møder i skole til almindeligt skema. 

Dette er desværre dog KUN gældende for børn, som bor i Vesthimmerlands 

Kommune. De børn, som bor i andre kommuner, modtager hjemmeundervisning. De 

pågældende har modtaget orientering om hvordan. 

  

9. klasse møder i skole til individuelt aftalt skema. 

 

5.-8. klasse hjemmeundervises.  

(Gælder først fra tirsdag d. 10/11! Eleverne har fri på mandag d. 9/11!) 

Klasserne følger deres normale skema i løbet af dagen via Hangouts (som vi brugte 

senest, da vi var lukket ned). Eleverne logger på ved timernes begyndelse. 

Det forventes, at eleverne har været oppe i et stykke tid inden klokken otte, så de har 

nået at få morgenmad, børstet tænder mm. – dvs. alt det, de almindeligvis ville gøre 

om morgenen, inden de tager i skole, så de er helt klar til at deltage i undervisningen, 

når den begynder       

 

B) Fraværsmelding 

Er et barn sygt eller af anden grund fraværende, bedes I kontakte klasselæreren eller 

skolelederen, som I plejer. 

For 5.-8. klasse gælder det, at klasselæreren dagligt vil orientere jer, hvis jeres barn 

har været fraværende, uden at de har fået besked om det. 
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B) Fag 

Praktisk/musiske fag: Der gøres opmærksom på, at undervisning i de 

praktisk/musiske fag i nogle tilfælde vil blive afviklet på en anden måde, end de 

plejer, i nogle tilfælde blive byttet ud med et andet praktisk/musisk fag eller i nogle 

tilfælde blive erstattet af undervisning i mere boglige fag. Dette gælder både for de 

børn, som har fysisk fremmøde på skolen og for de børn, som undervises hjemme. 

I vil løbende blive orienteret nærmere. 

 

 

C) Klasselokaler 

3. klasse flytter lokale. Fra på mandag bor de i Forfatterhuset. 

De øvrige klasser beholder de klasselokaler, de har. 

 

D) Frikvarterer 

Børnene inddeles i frikvarterszoner. Én klasse i hver zone.  

Vi skifter zone en gang om ugen. 

Frikvarterszoner i uge 46: 

0. klasse – Skolegården 

1. klasse – Mooncarbanen/kolbøttestativet 

2. klasse – Multibanen og fodboldbanen 

3. klasse – Fritterhaven 

4. klasse - Gymnastiksalen 

 

E) Holdstruktur 

 Vi har hidtil haft forskellige hold; idrætshold, temahold og familiegrupper. 

Holdene opløses nu, så al undervisning foregår klassevis. Det betyder også, at 

familiegrupperne opløses indtil videre. 

 

F) Morgensang 

 Da klasser ikke må være sammen, aflyses morgensang indtil videre. 
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G) Tirsdagsmad 

 Aflyses indtil videre. Så de fremmødte børn skal huske madpakke også om tirsdagen! 

 

H) Den frivillige billed- og musikskole  

Undervisningen er aflyst indtil videre. 

 

I) Svømning mm. 

 Svømning er aflyst indtil videre, da svømmehallen er lukket. 

 

J) Bus 

Skolebussen kører stadig både morgen og eftermiddag. Der må kun sidde ét barn på et 

dobbeltsæde. Muligvis vil børnene komme hjem tidligere, da ruten bliver kortere, 

fordi der er færre børn med.  

 

K) Julefest 

Da der lige nu ikke er udsigt til, at vi kan nå at øve noget fælles til julefesten, fordi 

børnene ikke må være samlet, ser vi os nødsaget til at aflyse årets julefest. 

 

L) Tidshorisont 

 Jævnfør statsministerens udmelding er dette gældende frem til og med d. 3. december. 

 Sker der ændringer inden da, vil I blive orienteret. 

 

M) SFO 

  

Ét skridt frem og to tilbage! 

Vi må – nøjagtig som i skoledelen, ikke blande klasserne, det kommer bl.a. til at betyde: 

 

MorgenSFO 

Alle skal melde sig i forfatterhuset, og derfra gå i egen klasse og sidde på egen plads. 

 0-1-2-3. klasse får alle hjemme i forfatterhuset. 

Hvis vejret tillader det, skal alle elever have frisk luft inden første time kl ca. 07:45  
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Legezoner 

Vi skal ligesom i skoledelen opholde os i legezoner klassevis. Afstandskrav på 1 

meter er også gældende her. 

Ved dårligt vejr er der mulighed for at opholde sig i klassen.  

Den sidste time opholder vi os i klassen. 

 

Frittermad 

Vi må gerne servere frittermad. Her gælder det også at eleverne ikke må blandes, så 

maden serveres på skift i zonerne. 

 

På eget ansvar må medringes et styk legetøj + telefon eller ipad 

 

 Frittersvømning er aflyst 

 
 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Personalet på Vilsted Friskole 


