
  

 

Særslev, den 26. marts 2021 

 

Kære forældre,  

Så er vi i gang igen. Vi har modtaget nogle glade og kåde elever.  

Nye retningslinjer har de skulle forholde sig til.  

Vi er blevet testet i Hal 1 - 2 gange om ugen i et tidsrum, hvor de også har gjort rent på 

skolen. 

De har fået opfrisket gymnastikken og fået deres dragter, som de også flot har poseret i. 

Ligeledes er de kommet godt i gang med linjefagene, og i de boglige fag gør de klar til at 

skulle yde en ekstra indsats inden længe. Lektiecafeen er allerede godt i gang igen.  

De har lært at danse Lancier, og drengene har været travlt beskæftiget med at få inviteret 

deres Gallapartner til i næste uge. Drengene er kommet på lærerværelset og har hentet en 

rød rose til formålet. Invitationerne har været opfindsomme, taler, musik og konfetti, skilte, 

traktor og trillebør har været i brug - klapsalver og grin har lydt fra spisesal eller 

matematiktimen, når pigerne har takket ja til indbydelsen. Vi glæder os så meget til i næste 

uge at give dem en mindeværdig oplevelse og alle sejl er sat. 

Som først nævnt er restriktionerne atter anderledes, for et stykke tid. Dvs. 2 meters 

afstand, hvis man ikke er i primærgruppe eller i lærerstyret aktivitet. Det er utrolig svært at 

håndtere. Vi åbnede op for besøg i hinandens huse, under den forudsætning, at værelserne 

var et helle, med den begrundelse, at man som elev ikke skulle forholde sig til 2 meter på 

værelset og kunne få ro. 

Det har alt for mange elever ikke kunne overholde, ja, der har været op til 10 mand på et 

værelse, og gentagende gange har tilsynet måtte bede elever om at respektere reglen. 

Derfor har vi sagt til kontaktgruppemødet onsdag, at de ikke må gå i andres huse indtil vi 

har haft lærermøde efter påske.  

Når eleverne returnerer mandag, den 5. april, skal de vise en negativ test til tilsynet.  Det er 

utrolig vigtigt, at de passer på i Påsken, og ikke nødvendigvis krammer kusine Yrsa, eller 

fætter Bo. Vi vil ikke have Corona ind på skolen.  

Efter påske skal vi i gang med selvtest, så i næste uge skal et par medarbejdere på kursus 

som supervisor og tester. Kittet er bestilt og vi skal prøve første testning fredag, den 9.april, 

da eleverne kommer retur med en test om mandagen. 

De bedste hilsener 

Christina og Bjarne Flyman   

forstanderpar 


