
 

Nyhedsbrev nr. 8 – 7. april 2020 

Kære elever og forældre 

I går aftes kom den nye melding fra regeringen, at vi fortsat skal holde skolen lukket frem til den 10. maj. 

Vi er kede af situationen, især for vores elever. Vi ved, at mange havde håbet på at starte igen efter påske.  

I skal vide, at vi tænker meget på jer allesammen, og vi savner jer på skolen! Her er meget tomt og kedeligt. 

Lærerne arbejder fortsat med at give vores elever den bedst mulige fjernundervisning med relevante 

opgaver, så I kan holde fast i skolearbejdet frem til vi ses igen. 

Vores afgangsprøver er aflyst, men I skal fortsat arbejde med fagene og dygtiggøre jer, ikke mindst så I er 

klar til næste år, både I som fortsætter på Holte-Hus, og I der skal videre i en anden ungdomsuddannelse. 

Lærerne skal give jer en standpunktskarakter inden sommerferien, der vil fungere som jeres afsluttende 

årskarakter. Det bliver den karakter, der vil fremgå af jeres prøvebevis til sommer. 

Skema for uge 16-19 

Nedenfor ser I det nye skema med nogle få rettelser, så lærernes timer går bedre op. 

Skema for 8. klasse 

Uge 16-19 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Kl. 9.00-9.55 Læsning Læsning Læsning Læsning Læsning 

Kl. 10.00-
10.55 

Dansk Dansk Engelsk  Dansk Dansk 

Kl. 11-11.55 Engelsk Matematik  Matematik Matematik Fysik/kemi 

Kl. 12.15-
13.15 

Samfundsfag Bio/Geo  Idræt Tysk Fysik/kemi 

 

Skema for 9. klasse 

Uge 16-19 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Kl. 9.00-9.20 Læsning Læsning Læsning Læsning Læsning 

Kl. 9.30-
10.55 

Dansk Dansk Matematik Dansk Bio/Geo 

Kl. 11-11.55 Matematik Dansk Engelsk Matematik Bio/Geo 

Kl. 12.15-
13.15 

Samfundsfag Engelsk Idræt Tysk Fysik/kemi 

 

Skema for 10. klasse 

Uge 16-19 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Kl. 9-9.45 Læsning Læsning Læsning Læsning Læsning 

Kl. 10-11 Dansk Dansk Litteratur Dansk Dansk 

Kl. 11-12 Matematik Engelsk Matematik Matematik Dansk 

Kl. 12.15-
13.15 

Kursusfag Lektier/træning 
(Matematik) 

Engelsk Kursusfag  



 

Reduceret forældrebetaling 

Staten har bevilget en hjælpepakke, der yder et ekstra tilskud pr. elev på 1.000 kr. om ugen fra 1. april og 

én måned frem. De 1.000 kr. vil blive trukket fra forældrenes egenbetaling. 

Som vi har beskrevet i nyhedsbrev nr. 6 vil der også blive fratrukket udgifter til kost for både dag- og 

kostelever. 

Se evt. mere info via dette link: 

https://www.efterskolerne.dk/da/Aktuelt/Nyheder/Marts/Foraeldrebetaling 

 

Personalenyt 

Lærer i 10. klasse Ann går på barsel den 29/4. Fra den dato overtager Malene og Maja undervisningen og 

vejledningen af Anns elever. Vi er glade for den løsning, så eleverne ikke oplever skift i denne periode. 

Julie, vores køkkenassistent, stopper i køkkenet den 23. april, hvorefter Nanna vender tilbage efter endt 

barselsorlov. 

Vi håber at Julie kan komme forbi inden sommerferien og sige farvel til os alle  

 

 

 

Venlig hilsen 

ledelsen 

Jens (30246857) og Helle (26171769) 

https://www.efterskolerne.dk/da/Aktuelt/Nyheder/Marts/Foraeldrebetaling

