
 

 

Kære forældre                                                           24. april 2020 

 

 

Den besked som landet Statsminister Mette Frederiksen bragte i går efter samråd med 

alle partiformænd i Folketinget, var ikke just den udmelding vi havde ønsket os, tvært 

imod. 

Tilbagemeldingen til samtlige landet efterskoleelever, og for den sags skyld også til 

landets øvrige elever i klasserne 6. til 10. klasse er: der bliver tidligst lukket op efter 

søndag den 10.maj. 

Vi har den største forståelse for, at det giver frustrationer. Ikke mindst for efterskoleelever 

som savner deres kammerater, savner deres Efterskole, savner efterskolelivet. 

Vi forsøger gennem vores undervisning både at give elever opgaver som relaterer til 

efterskolelivet kombineret med boglige fag. Lærerne yder en kæmpe indsats for at give 

eleverne oplevelser – sidst her onsdag aften hvor de havde arrangeret Corona-bingo og 

her i dag, sprang flere lærere i havnen i Bogense i en konkurrence mod eleverne, men vi 

ved godt det ikke kan erstatte efterskolelivet, men vi gør hvad vi kan. 

1. maj afholder Efterskoleforeningen et virtuelt forstandermøde, som forhåbentlig giver 

mere afklaring, for eleverne skal tilbage på skolen – Vi mangler også retningslinjer om 

hvad vi skal gøre for at opfylde krav til genåbningen – er det flere håndvaske, håndfri 

armaturer, sprit, afstand til naboen i klasselokalet. Vi er jo i forhold til mange andre skoler 

heldig da vi har store lokaler, eksempelvis råder vi over Spisestuen, Alrummet, hal 1, hal 2 

og for den sag skyld over klasselokalerne 1 2 3 4 5 og10+ og for den sags skyld også 

naturfag. 

Hjælpepakken er heldigvis blevet forlænget til og med 10. maj. Det betyder i praksis, der 
gives reduktion også den første uge i maj. Så langt, så godt. Vi følger selvfølgelig de 
retningslinjer som Efterskoleforeningen udstikker. Vi vil regulere betalingen i forbindelse 
med sidste rate. 
 
Skemaet for ugerne 17 og 18 er lagt ud, har I ikke set elevernes opslag på Facebook eller 
Instagram , så synes jeg I lige skulle slå et slag forbi Nordfyns Facebook side. Det er 
imponerende hvad eleverne og lærerne har lavet. 
 
Vi er meget forstående for den frustration som eleverne forældrene, eleverne og 
medarbejderne efterhånden har opbygget, men vi er nødt til at efterleve de regler, der 
kommer fra centralt hold. 
 
Håber I er raske og ikke underlagt Coronas hærgen og er ved godt humør. Vil I hilse 
eleverne fra os alle her på Nordfyns Efterskole og ønske jer alt det bedste 
 

De bedste hilsner og god weekend her fra Nordfyns Efterskole 
 

Christina og Bjarne Flyman 
forstanderpar 



 
 
 
Planlægning af fjernundervisning  
Denne plan ligger allerede på elevernes intra.    
 
Her er skema for de næste 14 dage, med håb om, at vi må starte igen i uge 20.  
Det er stadig på Intra at du ser dagens opgaver/ mødetider/udfordringer etc.   
Vær opmærksom på at der til valgfagene vil der være tilmelding dagen før!  
 Ligeledes skal du på fredag d. 24/4 give besked til din kontaktlærer, hvad du laver i motionstimerne, 

med mindre kontaktlæreren har givet anden besked. Læg nu en god plan, så du kan komme i form        
Ugeoversigt:  
 

Uge 18   
Mandag d. 27/4: 8.30-10.30: Engelsk       

     11.00-12.00 Motionstime (du melder din plan til din kontaktgruppelærer 24/4)  
                              13.00 – 15.00:  9. naturfag og 10. fysik   
Tirsdag d. 28/4: 8.30-10.30: matematik   

    11.00-12.00 Motionstime        
     13.00-15.00: Linjefag  

Onsdag d. 29/4: 8.30 – 10.30: Valgfag   (Info om tilmelding på intra)  
   13.00: Kontaktgruppemøde  

Torsdag d. 30/4: 8.30-10.30: Valgfag   
      11.00-12.00 Motionstime       13.00 – 15.00 Tysk  
Fredag d. 1. maj: 8.30: Oplæg til taleskrivning - aflevering kl. 12.00 (Stand-in for Mette 
Frederiksen)  
  
 
Uge 19   
Mandag d. 4. maj: 8.30-10.30: 9. kl. medborgerskab og 10. dansk               
                                 13.00 – 15.00:  9. naturfag og 10. fysik  
Mandag aften d. 4. maj sættes lys i vinduerne, da det er aftenen hvor Danmark fik 
frihedsbudskabet i 1945, helt præcist kl. 20.36. Du skal sætte lys i vinduet og tage et billede. Du 
får nærmere besked om, hvor du skal sende billedet hen, så laver vi et fælles opslag med alle jeres 
lys. Vores fælles håb for en lysere fremtid.  
Tirsdag d. 5.maj: 8.30-10.30: 9. medborgerskab og 10. engelsk       

     11.00-12.00 Motionstime     
    13.00-15.00: Linjefag  

Onsdag d. 6/5:    8.30-12.00: Gymnastik   
    14.00: Kontaktgruppemøde   

Torsdag d. 7/5:   8.30 – 10.30: 9. Dansk og 10. mat          
    11.00- 12.00 Motionstime      
   13.00- 15.00: Valgfag   

Fredag d. 8/5: St. Bededag  
 
 

  

 


