
15.1.21

Der gøres opmærksom på, at der undervises fra 4 klasse i tværfløjte violin cello og 
klarinet. 

5.1.21

GODT NYTÅR til jer alle! Vi håber, I har haft en dejlig juletid og en dejlig ferie. Og 
velkommen til 2021! Lad os se hvilke gode ting, vi kan gøre med denne her spandfuld
af udfordringer, vi skal starte med.

Vi har jo prøvet det før, og fyldt med energi og overskud efter en lang ferie har vi 
planlagt fjernundervisningen, og vi glæder os til at komme i gang igen -foreløbig 
med afstand indtil den 17. januar.

Aflevering og afhentning af hjemmearbejde:

I denne uge er klasserne åbne torsdag 8:00-16:00 og fredag 8:00-15:00. Der ligger 
de nye opgaver til eleverne og kan hentes.

Der er nødpasning og nødundervisning for de elever i bhklassen-4. klasse, hvis 
forældre ikke har mulighed for at arbejde hjemme og ikke kan arrangere anden 
pasning. Meddel klasselæreren snarest, hvis dit barn har behov for nødpasning, på 
hvilke dage og i hvilken tidsramme.

I kan altid kontakte klasselæreren, hvis der problemer med at få det til at fungere 
derhjemme med fjernundervisningen.

Samtidig må vi i sagens natur aflyse de arrangementer, vi har planlagt på skolen i 
den kommende tid. Vi vil melde ud med nye datoer, så snart det er muligt.

Desuden har vi besluttet, at vi kan tilbyde online undervisning i 5. -10. klasse 

Lærerkollegiet har talt om, hvordan vi med baggrund i vores pædagogik eventuelt 
kan bruge nettet til at kontakte eleverne enten med zoom-lignende konferencer, 
sendte opgaver eller lignende i de mindre klasser. I overskolen bruger vi allerede 
elektroniske hjælpemidler.

Vi er klar over, at det er en balancegang mellem flere ting. Vi ved, at mange har valgt 
skolen, fordi vi bruger det talte ord i undervisningen, ikke ipads, telefoner eller pc’er, 
storskærme osv. Og så er der nedlukningen på den anden side, hvor kontakten er 
minimal. Hvordan skal det mestres?



Vi har aftalt at klasselæreren (og faglærerne) bestemmer, om der skal bruges 
elektroniske medier i undervisningen. Det kan ske i 5. klasse og op. Lærerne kender 
eleverne og planlægger selv, hvordan undervisningen tilrettelægges bedst. Læreren 
bestemmer også -  i givet fald - i hvilket omfang samt hvornår, det er godt at bruge 
nettet.

Med venlig hilsen

Ledelsesforum

28.11.20

Kære forældre

En elev i 5. klasse er testet positiv for Covid-19, og klassen og de lærere, der har haft 
dem, er derfor sendt hjem for at blive testet. De kan komme tilbage i skole den 7. 
december.

Alle andre klasser kommer i skole som normalt.

Hvis I har spørgsmål eller tvivl kan I kontakte jeres klasselærer.

Med venlig hilsen

Stine Torp-Brixvold og Lone Blichert

------------------- 
25.11.20

Kære forældre i børnehaveklassen,

Børneklasselederen er testet positiv for COVID-19. Hun var sidst i klassen i mandags.

Vi har været i kontakt med sundhedsmyndighedernes COVID-19-hotline, samt 
Styrelsen for Patientsikkerhed og følger naturligvis rådgivningen herfra.

Planen er:

•Hele klassen betragtes som nære kontakter og hjemsendes i dag til isolation 
og test.



•Alle elever skal testes på 4. og 6. dagen for sidste nære kontakt, altså test 
fredag den 27/11 og søndag den 29/11.
•Vi regner med, at alle har fået svar senest tirsdag den 1. december, og 
børnehaveklassen genåbner derfor onsdag den 2. december.

Så snart I får svar på test, bedes I kontakte Heidi.

Hvis ikke I ønsker at teste jeres barn, skal de have været symptomfri i 7 dage siden 
mandag, hvor de havde kontakt med børnehaveklasselederen.

Læs venligst Sundhedsstyrelsens information 

•Til dig, der er en nær kontakt   I skrivelsen står der desuden, at man ikke 
længere behøver at blive hjemme, hvis den første test er negativ, og man ikke 
har symptomer. Men vi har her på skolen besluttet, at eleverne først må 
komme tilbage til skolen, når der foreligger to på hinanden følgende negative 
tests, da det er svært at overholde de generelle råd om forebyggelse af 
smittespredning i klassen.
•Smitteopsporing  
•Til dig, der er testet positiv  

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Lone Blichert eller Stine Torp Brixvold på mailen: 
kollegiet@steinerskolen.dk

Med venlig hilsen,

Lone Blichert og Stine Brixvold

 
-----------------------

24.11.20

Kære forældre

En elev i  7. klasse og en elev i 9. klasse er blevet smittet med corona. 

9. og 10. har haft timer sammen og skal derfor igennem tests og isolation i denne 
kommende uge. Det samme gør sig gældende for 7. klasse. Klasserne var allerede 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/SST-informerer-Naer-kontakt-090720.ashx?la=da&hash=2FA54E7E3536D820A53ABE17B7A48B2E6462B2C6
mailto:kollegiet@steinerskolen.dk
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/Pjece_Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus.ashx?la=da&hash=4B4E2D802234D32A771B54A3ECB5EEB696C1D7BB
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Smitteopsporing/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter.ashx?la=da&hash=9C4C984482FB57DF84035F6FB742D3FB5F449E75


hjemsendt og var i gang med tests for smitteopsporing og får det hermed forlænget.
De kommer i skole igen på lørdag.

Hold jer ellers opdaterede på hjemmesiden.

Hvis I har spørgsmål eller tvivl, kan I kontakte jeres klasselærer.

Lad os passe godt på os selv og hinanden

De bedste hilsener

Stine Torp Brixvold og Lone Blichert


