
  

 

Særslev, den 31. marts 2021 

 

Kære forældre og elever, 

 

Så kom vi igennem 2 ½ uge. Det har været intenst for alle. Nye retningslinjer, nye regler og gamle 

regler, der skulle genopfriskes. Men først og fremmest en masse glæde, smil og samvær. 

Galla i går aftes var fabulous - The Hollywood way      . 

Der var sat rammer om en fantastisk fest, eleverne var så flotte, der var rigtig blevet strøget 

skjorter og flettet hår. I deres fine tøj ankom de til Hollywood fest, hvor der var dørmænd, 

fotosessions, 3 retter dejlig mad samt ansatte, der servicerede hele aftenen. Lancieren blev danset 

rigtig fint, og der var underholdning ved musikholdet, nomineringer og konfettikanoner, DJ´en fik 

alle på dansegulvet og i baren kunne de hente drinks. Hotdogs i slutningen af aftenen. Jeres børn 

kan fortælle meget mere      . 

 

Ankomst efter Påske 

Når I ankommer til skolen, skal I forældre stadig ikke gå med ind på skolen, men bliv ved bilen. Hvis 

man har en aftale på skolen, skal forældre/pårørende være iført mundbind. 

Eleverne skal vise en frisk negativ test – PCR- eller kviktest – til tilsynet, samt deres 

sygesikringsbevis. 

 

Ny testmetode 

Fredag efter påske skal eleverne i gang med at selvteste. Vi har haft lærere på kursus op til påske 

og atter nogle skal afsted tirsdag efter påske, sådan at vi kan supervisere eleverne, når de skal 

næseteste sig selv. Supervisorerne kan også udføre testen, hvis der skulle være en enkelt eller 2, 

der ikke bryder sig om at gøre det selv, men det er super nemt. 

Vi får testkit tilsendt i disse dage og skal lære at registrere og indberette, det hele er lidt 

forvirrende indtil vi kommer i gang.  

Vores elever har vist, at de besidder tålmodigheden ved de test vi har haft foretaget indtil nu, så vi 

er ikke nervøse for at skulle i gang selv. Vi tror, det bliver meget nemmere, når alle har lært det. 

Idet eleverne kommer retur med en frisk test, skal vi først lave selvtesten om fredagen. 

 

 

 

 



 

 

Primærgruppen og afstand 

Vi testes to gange om ugen og føler os sommetider urørlige. Men Corona er derude og vi kan ikke 

vide os sikre. Vi skal stadig minimere en evt. smitterisiko og restriktionerne er ikke lavet om. Så det 

er stadig 2 meters afstand, medmindre det er lærerstyret eller man er i primærgruppe sammen.  

Dvs. hygiejne er stadig vigtig og håndsprit er et must. 

 

Fnat 

Det hele handler ellers om Corona, men vi har også en del elever, der er i behandling for fnat. Det 

er utrolig træls at få, så få lige tjekket op på om jeres barn har fnat, fordi det smitter mindst lige så 

meget som Corona.   

 

Weekender frem til Kr. Himmelfart 

Vi henstiller selvfølgelig til, at eleverne er så meget på skolen som muligt, men trænger man til at 

komme hjem, gør man det og kommer retur efter weekenden med en frisk test. 

Vi har forlænget weekend i Kr. Himmelfartsferien, det vil sige, eleverne tager hjem onsdag d. 12. 

maj og kommer retur søndag aften d. 16. maj, - igen skal man her komme retur med en negativ 

test. 

Alle skal tænke sig om, når de er hjemme i weekenderne, og I som forældre må hjælpe jeres børn 

med at tænker sig om i forhold til, hvad de foretager sig og, hvem de omgås. 

Nu glæder vi os til påskedagene, det bliver ligesom sidste år uden store familiekomsammener, 

men mindre kan jo også gøre det. Eleverne rydder op i dag og skal senere på påskeægsjagt, - ja, 

man bliver vist aldrig for gammel til det      . 

Vi glæder os til at se dem alle efter Påske - og forhåbentlig kan vi fortsætte vores negative linje 

(Corona-testmæssigt). 

 

 

Vi vil ønske jer alle en dejlig Påske. 

 

De bedste hilsener 

Christina og Bjarne Flyman   

Forstanderpar 

 


