
Fredagsbrev d.13.3.2020 uge 11. 

 

 

Lige nu er vi vist alle fyldt op med informationer om Corona virus og forholdsregler, 

så det emne vil jeg ikke berøre så meget, men nogle få afledte aflysninger vil være 

på sin plads. 

Jeg nævner ikke de planlagte aktiviteter der er skemalagte for de næste fjorten 

dage, de giver sig selv, men kun dem, hvor der foreligger en vurdering bag. 

Bestyrelsesmødet på torsdag er aflyst og det traditionsbundne fælles 

aftensarrangement mellem personale, bestyrelse, pedelgruppe, græsholdet, 

støtteforening, forældrerådet, og hallens bestyrelse som Lene, Pernille og Else har 

arrangeret, er aflyst. Det skulle have været afholdt fredag d. 27. marts. 

Vi har indskrivning af skolebørn torsdag d. 2. april. Det ligger uden for den 14 dages 

periode, og derfor er den i første omgang ikke aflyst. Bliver perioden udvidet, så må 

vi finde en anden dato. 

Friskoleforeningen har aflyst årsmødet d.25-26 april, og Grænseforeningen har aflyst 

det store genforeningsarrangementet som skulle kulminere i uge 20. Tyskland har 

simpelthen forbudt skolebørn skolerejser indtil sommerferien. Sådan! Det vil sikkert 

komme til at foregå i efteråret i stedet. Måske vi kan lave noget her i byen i 

samarbejde med Borgerforeningen. 

Vores naturfagsuge i uge 18 bliver en helt almindelig skoleuge, fordi vi kommer til at 

miste mange timer i denne tid. Selv om eleverne knokler derhjemme, så må vi påstå, 

at der sker mere, når der er en lærer til stede. (Hvor ville vores berettigelse ellers 

være henne!) 



Bestyrelsen (Nis) er gået i tænkeboks om hvorvidt generalforsamlingen d.14. april 

skal gennemføres. Indtil videre står den på kalenderen, men I skal nok få yderligere 

besked hvis det ændres. 

Et lille opråb! Vil I hente det tøj jeres unger har liggende i skuffen, og det udetøj der 

hænger i garderoben. Så har I en mulighed for at få det vasket og tjekket, og vi har 

mulighed for at få gjort rent i de områder. På forhånd tak. 

 

 

Her et billede fra i efteråret, hvor SG og SM var på besøg på Kunsten i Aalborg sammen med Simon D i billedkunst. Det er ikke altid 
museumsbesøg er kedelige, ser det ud til. 

Sidste indspark. 

Vi, personalet, er ikke på ferie, så vær venlig at bruge os. Ungerne arbejder hjemme, 

det gør vi også, men dukker nok op på skolen fordelt på dagene, for at få styr på 

dette og hint. Skriv, ring, mail. 

Hilsen Troels 


