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Skolelederbrev, juni 2020 
 
God Pinse. 
Inden vi går på forlænget weekend, vil jeg gerne ønske alle en rigtig god pinse. 

 
Genopstart 2.1 efter Corona-nedluk 
Det har været dejligt, at få alle elever tilbage på skolen, og alle gør deres bedste for at huske afstand, sprit og 
håndvask og ophold i aftalte zoner i frikvarter. Det er vigtigt, at vi fastholder høj disciplin mht afstand og 
afsprit, da det er forudsætningen for, at vi kan gennemføre en god og forsvarlig skoledag. Det er dejligt at 
alle elever arbejder godt med på de rammer og restriktioner, som vi skal holde os indenfor. 
Vi vil gerne snart kunne orientere om den praktiske afslutning af skoleåret, sidste skoledagsarrangement, 
dimission for 9. og 10. årgang osv., osv. 
Lige nu venter vi på udmeldinger fra SSI og undervisningsministeriet, så vi må desværre bede jer have 
tålmodighed inden vi kan orientere om afslutning af skoleåret. 
 

Generalforsamling 
Bestyrelsen har indkaldt til generalforsamling d. 9. juni kl 19, og indkaldelsen ligger på Intra til alle forældre. 
Husk tilmelding da vi skal overholde forsamlingsbegrænsning. Det gør vi ved evt. at fordele deltagerne i 
forskellige lokaler. 

 
Skolebyggeri og udvikling af hjørnegrunden 
Som jeg allerede har orienteret om, så overtager skolen den hvide villa pr. 1. juni, og vi har skrevet 
byggekontrakt på en ny undervisningsfløj langs Annebergvej. 
Hele projektet omfatter flytning af klub, nedrivning af villaer, opførelse af en spændende bygning og ny 
legeplads og udeareal. Vi glæder os meget til at præsentere projektet for forældre og naboer, men også 
denne præsentation afventer mulighed for at samle mere end 10 personer. Det bliver nok først i starten af 
næste skoleår, at denne præsentation bliver gennemført.  
Det holder vi jer orienteret om. 

 
Elever fra hjem med corona. 
Jeg skal også præcisere, at vi fortsat -efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer- forventer, at smittede 
elever og elever fra hjem med coronasmittede i husstanden bliver hjemme fra skolen i en aftalt 
karensperiode af hensyn til den generelle smittefare, og at skolens ledelse orienteres om evt. smitte i en 
familie, så vi kan isolere eventuel smittefare. Det betyder også, at ved de mindste symptomer bør forældre 
beholde deres børn hjemme. 

 
Rigtig god pinseferie til alle 
 
Venlig hilsen  
 
Lars Peter 

 

Husk at følge skolens dagligdag på facebook 


