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Genåbning og fjernundervisning. 

Efter at have været lukket i 6 uger genåbnede skolen den 16. april for elever fra 0. til 5 klasse. 

Det var dejligt, at kunne hejse flaget og sige velkommen tilbage til vores indskoling. Vores elever har været 

gode til at lære at agere i nye og meget restriktive rammer. Lærerne har dygtigt formået at skabe gode 

rammer for undervisning ude som inde.  

Eleverne i 6. til 9. klasse fjernundervises stadig dags dato og foreløbigt til den 10. maj. Vi savner dem på 

skolen. Vi ville så gerne have kunnet arrangere et fysisk møde for de store elever klassevis eller i hold, men 

retningslinjerne og vejledningen for den delvise skoleåbning, har ikke givet mulighed for at åbne skolen - 

heller ikke for bare en eftermiddag - for de store elever. Nu afventer vi, hvad der meldes ud om anden fase 

af Danmarks gradvise genåbning i denne uge og håber, vi vil få mulighed for at åbne skolen for udskolingen 

i en eller anden form.  

Timemodel. 

I sidste nyhedsbrev skrev vi, at på grund af et nyt praktisk musisk obligatorisk prøvefag i 7. og 8. klasse og 

fordi vores timemodel til stadighed skal afspejle, at vi er en gymnasieforberedende skole, der kan stå mål 

med folkeskolen, har der været arbejdet på en justering af skolens timemodel. Det arbejde er nu færdigt. 

Den justerede timemodel vil blandt andet betyde, at elever fremover skal vælge imellem fransk og tysk som 

andet fremmedsprog, at engelsk og andet fremmedsprog vil få en ekstra lektion på 9. årgang, at dansk vil få 

en lektion ekstra hver uge på alle årgange i udskolingen og at historie og samfundsfag bliver to adskilte fag.  

I indskolingen har vi skullet tilgodese faget håndværk og design for at stå mål med folkeskolen. Det har vi 

gjort ved at give flere lektioner til billedkunst og integrere håndværk og design i billedkunst som et særligt 

forløb. Svømning vil fremover være en gang om ugen for hver 5. klasse. Klasserne vil blive undervist hver 

for sig på hver deres dag mod i dag, hvor klasserne undervises sammen. 

Ændringerne træder i kraft for udskolingen fra kommende 6. klasse. I indskolingen træder ændringerne i 

kraft efter sommerferien. For kommende 7., 8. og 9. årgang læses efter nuværende timeplan. 

Timemodellerne vil kunne ses på skolens hjemmeside under fanen undervisning. 

Morgensang 

Der er virtuel morgensang hver mandag, torsdag og fredag klokken 10.00. Morgensangen kan tilgås via link 

på skoleintras opslagstavle. Tak til alle jer der logger på og deltager. 

Nye klasser 

Vi har optaget elever til to nye 0. klasser og håber at kunne møde dem sammen med deres forældre den 3. 

juni klokken 15.00.  

Vi har optaget 48 nye elever til vores kommende 6. klasse og håber at kunne møde dem sammen med 

vores egne 5. klasser inden sommerferien. Klassedelingen er næsten færdig og 5. a og 5. b vil inden den 22. 

maj blive orienteret om, hvilken klasse de skal i efter sommerferien. 

 

Lis, Christoffer og Mona 


