
 

Nyhedsbrev nr. 9 – 23. april 2020 

Kære elever og forældre 

Vi er nu i 6. uge af vores nedlukning. Det er vores klare indtryk, at det efter omstændighederne går godt 

med fjernundervisningen. 

Vi har haft virtuelle teammøder med alle vores 

lærere fra de tre årgangsteam, og vi har fået gode 

tilbagemeldinger, at langt de fleste elever følger 

fjernundervisningen godt og samvittighedsfuldt. 

Eleverne melder sig til hos deres lærer ved timens 

start, og de arbejder med de opgaver, som lærerne 

lægger ud. Mange er også i direkte kontakt med 

deres lærere over fx ”Teams”. 

Vi har hørt om forløb med lydfortællinger, idrætsforløb med parkour, lærerne har indtalt lydfiler til elever 

og uploadet videoer med demonstration af, hvordan matematikopgaver skal løses. Vi har hørt om elever, 

der arbejder med tegneserier i tysk og meget mere  Nogle af eksemplerne kan I se på vores Facebook 

side: https://www.facebook.com/holtehus/ 

Vi er glade for elevernes indsats, og vi ved, at det er svært at sidde hjemme uden den direkte sparring og 

vejledning, som eleverne er vant til. Det er ikke en ønskesituation for nogen. Vi prøver at få det bedste ud 

af situationen og håber på jeres fortsatte tålmodighed. Flere elever er begyndt at få det svært og det 

bekymrer os. Vi har derfor brug for jeres hjælp. 

 

Samarbejde med jer 

Vi beder om, at I som forældre fortsat bakker op 

om jeres barn ift. at være klar til 

fjernundervisningen, når den starter. Det er i disse 

dage vigtigere end nogensinde at fastholde en 

passende døgnrytme for Jeres unge menneske. 

Det er fristende at blive på computeren på nettet, 

til langt ud på natten, da man jo bare ”kan logge 

ind uden billede næste morgen”.  

Vi forventer at eleverne er klar til 

fjernundervisning, at de har fået deres nattesøvn 

og at de har spist morgenmad, inden timerne går i 

gang. Nogle lærere fortæller, at det kniber nogen 

steder, så vi appellerer til, at I bliver ved med at 

bakke op i denne lidt svære tid for jeres barn. 

  

https://www.facebook.com/holtehus/


 

Reduceret forældrebetaling fortsat 

Som vi har informeret jer om i de sidste to nyhedsbreve, vil I få en reduktion i betalingen til skolen. Vi har 

fået oplyst, er der bliver tale om 1000 kr. om ugen gældende fra 1/4 (i første omgang en måned frem) i 

nedsat forældrebetaling og 350 kr. om ugen til kost for kostelever og 175 kr. om ugen for dagelever. 

Forretningsfører Joan oplyser, at I vil få tilsendt en opdateret betalingsopgørelse for året, hvor I vil kunne se 

den reducerede betaling. I skrivende stund har vi endnu ikke fået endelig besked fra Efterskoleforeningen, 

om hvordan betalingsopgørelserne skal rettes til. Vi beder om, at I ikke betaler skolepenge for maj, før I får 

opgørelsen eller anden besked. 

Ændringer i forældrenes økonomi 

Hvis nogen af jer er blevet ramt økonomisk som følge af corona-krisen, opfordrer vi jer til at kontakte os. Vi 

har fået lovning på en pulje, som kan hjælpe trængte familier ifm. skolebetalingen. Vi har endnu ikke fået 

udmeldt puljen, men håber at vide mere i den kommende uge. 

 

Guldmærke til vores køkken 

Vi er temmelig stolte over, at vores køkken (Christine, Nanna og Julie) har fået et "Guldmærke" i økologi af 
Miljø- og Fødevareministeriet. Over 90% økologiske råvarer. 

 

Opgørelsen laves på baggrund af de indkøbte føde- og 

drikkevarer i køkkenet med undtagelse af enkelte 

varegrupper, som nonfood, vand, salt og kød fra jagt/vildt 

samt vildtfangede fisk. Disse varegrupper kan ikke være 

økologiske og derfor undtages de for beregningen af 

økologiprocenten. 
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