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Skoledagen fra på mandag 

Igen ændres vores hverdag – denne gang heldigvis til det bedre, eftersom de skærpede restriktioner 

for Nordjylland som bekendt ophører. 

På mandag d. 23. november vender vi derfor tilbage til den hverdag, vi kendte fra før nedlukningen 

af Nordjylland for to uger siden. Det betyder blandet andet, at de børn, som bor uden for de 

nedlukkede kommuner må komme i skole igen, at alle klasser vender tilbage til deres ”gamle” 

klasseværelse, og at vi følger det skema, som gjaldt fra skoleårets begyndelse. Skemaerne kan ses 

på vores hjemmeside – At være elev – Skemaer 

Følgende er gældende igen: 

 

I skolen/SFOen 

Kravet om 1m afstand opretholdes i almindelighed, men fraviges i nødvendigt omfang inden for 

idrætsgruppen (0.-2., 3.-5. og 6.-8/9.). Derudover fraviges det også i forbindelse med tema-

undervisningen mellem 5. og 6. klasse samt i forbindelse med samvær i familiegrupperne. 

Vi opretholder 2m afstand til morgensang for dem, som synger. 

Ligeledes opretholdes der 2m afstand mellem læreren og eleverne ved tavleundervisning. 

Vi vasker/spritter hænder af fast 7-8 gange i løbet af en skoledag alt efter hvornår, eleverne har fri. 

Herudover vasker børnene hænder, når de har været på toilettet, og når de har hostet i hænderne, 

pudset næse el.lign. 

Der er fortsat ekstra rengøring. Ud over den almindelige rengøring bliver alle kontaktpunkter 

vasket/sprittet af min. 1 gang om dagen.  

Materialer, som børnene låner af skolen – fx iPads, spil mm. – afsprittes efter brug. 

SFO’ens legetøj vaskes hver dag efter brug. 

Børn på 12 år og derover skal bruge mundbind til og fra omklædningsrummene i Rønbjerg i 

forbindelse med svømning. 

Arrangementer med et primært socialt formål aflyses eller udskydes – i første omgang til efter 

nytår. 

Man må fortsat gerne have noget med til uddeling i klassen i forbindelse med fødselsdag. Det 

aftales med læreren, som forestår uddelingen. 
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Garderober både i SFO og i skolen tømmes hver fredag af hensyn til rengøringen. 

Mødetid så tæt på kl. 8 som muligt. De som møder tidligt skal gå i SFO. Se nærmere om SFO på 

næste side. 

 

Følgende aktiviteter genoptages: 

- Fællesspisning om tirsdagen 

- Morgensang 

- Fredagsbod 

- Frikvarter uden zoneopdeling 

- Idrætsundervisning og svømning 

- Billed- og musikskole  

 

Forældre på skolen 

Ved aflevering og afhentning må forældre gerne komme på skolens område, men skal blive uden 

for husene. 

Forældre må gerne komme ind på skolen, men de skal forinden melde deres ankomst, eller de skal 

være inviteret, som det fx er tilfældet ved bestyrelsesmøder, skole/hjem-samtaler, forældremøder 

eller andre møder vedrørende barnet. I forbindelse med forældres besøg på skolen er der særlig 

opmærksomhed rettet mod god håndhygiejne og hosteetikette. 

 

I hjemmene 

Der opfordres til, at barnet ikke deltager i sociale arrangementer i forbindelse med skole, fritids- og 

foreningstilbud. Det gælder fx klassefester eller fødselsdagsfester for klassens elever. 

Der opfordres til, at forældre og børn, når de når en vis alder, anvender smittestop-app’en, som kan 

findes på smittestop.dk. 

Syge børn skal blive hjemme, og egen læge kontaktes. 

 

Tak til forældrene 

Ovenstående er som nævnt gældende fra på mandag den 23. november, men erfaringen har vist, at 

det er farligt at spå om hvor længe. Vi takker for jeres opmærksomhed, jeres samarbejdsvilje og 

jeres fleksibilitet.  

----------------------------- 
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Vilsted Friskoles personale ønsker jer en rigtig god uge        

 

Vikar for Helle  

Mandag den 30. november begynder Dennis Bach Rye som lærer hos os. Dennis overtager Helles 

skema, og han overtager også opgaven som klasselærer for 7. klasse. Dennis vil senere præsentere 

sig nærmere. Vi byder Dennis hjertelig velkommen😊 

Klasserne 

2. + 4. klasse: Matematikundervisningen vil i næste uge (uge 48) blive varetaget af Julie. 

7. klasse: Matematikundervisningen vil i næste uge (uge 48) blive varetaget af Helle. 

MorgenSFO 

Alle børn, som møder ind på skolen tidligere end kl. 7.45, melder sig i SFOen.  

5.-9. klasse:  

Elever i 5.-9. klasse vælger selv, om de vil være ude eller i klassen. Vælger de at være i klassen, 

skal de sidde på deres plads. 

0.-4. klasse:  

Kl. 7.45 går 0.-4. klasse i deres klasse med tasken, hvorefter de går ud og holder frikvarter. Hvis 

SFO-morgenvagten vurderer, at vejret er for dårligt, har børnene mulighed for at være i klassen. 

Fra kl. 7.45 er der en voksen i Forfatterhuset samt en voksen udenfor. 

 

SFOen deles op, så 0.-2. klasse er i stueetagen og 3.-4. klasse er på første sal. 

Forældrerengøring 

Lørdag d. 21. november:  

Jens og Mette Jensen, Alex Andersen, Stina Hintze og Richard Grøn, 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 

 

Lørdag d. 28. november: 

Line Torp og Lars Roed, Pernille og Allan Maansen, Jesper Kjær Jensen, Helle Bay og Jakob Jakobsen, Sine og Nick 

Iversen, Karina og Kenneth Christensen, Peter Olesen og Cindie Pedersen, Ausra og Vitalijus Ikramovas, Gitte 

Vendelbo og Morten Kapel, Laila Davidsen og Niels Veggerby, Stine Nielsen og Allan Hansen, Didde og Christian 

Gregersen 


