
 

Nyhedsbrev nr. 7 - 24. marts 2020 

Kære elever og forældre 

Så kom meldingen, at vi desværre fortsat skal holde vores og jeres skole lukket frem til påske. Vi håber 

meget, at vi ser jer igen tirsdag den 14/4! Det er ikke en rar situation for nogen af os med en lukket skole 

     

Vi har forståelse for, at det er en svær situation for jer derhjemme. I skal som forældre bakke op om lektier 

og træning med udgangspunkt i de beskeder lærerne sender mv., og mange af jer arbejder sandsynligvis 

selv hjemme. 

Vi forsøger at give eleverne den bedst mulige fjernundervisning, og vi beder om, at I har tålmodighed med 

os. Lærerne anvender de teknologier, der er til rådighed, og nogle har gjort sig gode erfaringer med 

lyd/billede, så der er mere direkte kontakt til eleverne. Vi vil bestræbe os på at gøre mere af dette, så 

eleverne i højere grad oplever, at der er en god kontakt til deres lærere. 

Skemaet for uge 14 ligner de første to ugers skema. Vi har fået kommentarer til skemaet og gode ideer. Tak 

for det! Vi har besluttet at lægge et kvarter ind til en frokostpause inden den sidste lektion. Vi har byttet 

idræt ud i 10. klasse med lektier/træning, da vores lærer Theis var sat på for mange hold på en gang, og vi 

har byttet position mellem bio/geo i 8.-9. klasse med idræt, så det hænger sammen, ligeledes med Theis.  

Samlet set har vi besluttet at arbejde videre med samme struktur, for ikke at skabe større forvirring. De 

fleste er glade for, at man skifter aktivitet/fag i løbet af dagen, da det er svært at koordinere sin tid til et fag 

over en hel dag. Vi håber på jeres forståelse for vores samlede vurdering af, hvordan skemaet skal se ud. 

Skema for uge 14 

Skema for 8.-9. klasse 

Uge 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Kl. 9-9.45 Læsning Læsning Læsning Læsning Læsning 

Kl. 10-11 Dansk Dansk Matematik Dansk Dansk 

Kl. 11-12 Matematik Engelsk Engelsk Matematik Fysik/kemi 

Kl. 12.15-
13.15 

Samfundsfag Bio/Geo  Idræt Tysk Bio/Geo 

 

Skema for 10. klasse 

Uge 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Kl. 9-9.45 Læsning Læsning Læsning Læsning Læsning 

Kl. 10-11 Dansk Dansk Engelsk Dansk Dansk 

Kl. 11-12 Matematik Lektier/træning Matematik Matematik Dansk 

Kl. 12.15-
13.15 

Kursusfag Engelsk  Kursusfag Litteratur 

 

Særlige dage - mandag 6/4, tirsdag 7/4 og onsdag 8/4 i uge 15 

Vi har i vores årsplan arbejdet med, at de tre dage inden påske skulle være hele fagdage, og to lærere fra 

hvert årgangsteam har opgaven at planlægge og udføre undervisningen i de tre dage. 



 

I skal regne med 4 klokketimers arbejde pr. dag i de tre dage, og I vil høre mere fra lærerne, der står for 

dagene: 

Uge 15 - 6.-8. april    

Årgang Lærere Tema 

8. klasse Mette og Sissel Påske 

9. klasse Lotte og Peter Naturfagsdage 

10. klasse Malene og Maja Danskfagligt indhold 

 

Hvis I har spørgsmål til os, er I velkomne til at ringe. 

Vi glæder os til at se jer alle igen. Indtil da, pas godt på jer selv og hinanden       

 

Venlig hilsen 

ledelsen 

Jens (30246857) og Helle (26171769) 


