
Nyt fra Ledelsen  

 

Covid-19 
Forældrebrev og retningslinjer er netop sendt til forældrene. Skolechefen har ligeledes sendt et brev 

til forældrene. 

Fredag 
Vi har skrevet ud til forældrene, at vi lægger materialer ud til eleverne som de selv kan arbejde med 

fredag formiddag. Tanken er så, at I har tid til at forberede rammerne for undervisningen til uge 6 

og 8. 

Nye retningslinjer 
- Klasserne må ikke blandes. 

- Vi tilstræber at lærere og pædagoger har samlet deres arbejdsopgaver så få steder som 

muligt! (klassebobler) (online undervisning gælder ikke) 

- Klasserne holder pauser i anviste områder (se vedhæftet plan) 

- Medarbejdere forbereder sig hjemme. (møder afvikles over Teams) 

- P-rummet må ikke benyttes til spisning eller socialt samvær. (kaffe og te må gerne hentes) 

- Klasserne skal benytte indgange tæt på eget lokale (se vedhæftet plan) 

 

Lokaleplan 
Vi ser os nødsaget til at benytte udskolingens lokaler i den kommende periode. Vi flytter 3. årgang 

over i afdelingen og benytter derfor 3 lokaler. 

Lokale- og udeområder sendes efterfølgende.  

 

Test for Covid-19 
I Dragør kommune bliver der mulighed for at blive testet ugentligt. I sidste uge var der en 

testmulighed, hvilket nogle af jer fik afprøvet. Info om tid og sted følger. For jer, som kommer på 

skolen fysisk fra mandag, vil jeg gerne opfordre til at blive testet inden mandag, hvor I møder ind. 

Den nationale trivselsmåling  
Til orientering er den nationale trivselsmåling udskudt på ubestemt tid. Det skyldes, at det vurderes, 

at målingen bedst gennemføres, når alle er fysisk tilbage på skolen. 

Klubben 
Fritidsklubberne åbner i uge 6 kl. 13.00-17.00 (Mod normalt kl. 14.00-17.30) 
Til orientering har klubberne åbent for alle 4. klasser i vinterferien (uge 7) fra 10-17. 
Fra og med uge 8 åbner klubberne kl. 13.30-17.00 frem til der sker ændringer. 

Nyt fra PLC  
Vi håber meget, at I benytter jer af alle de links og artikler, som PLC lægger ud til jer. Et nyt tiltag 

er, at vi nu har tidspunkter, hvor PLC-teamet kan træffes. 

 



Her kan I finde materialer og ideer til uge 6: 

 
https://sites.google.com/dragoersk.dk/uge6/start 
 

Ophavsrettigheder: 
 

I skal alle være opmærksomme på ophavsretten på bøger, film, billeder, youtube klip, osv. Det er 

ikke skolen, som får en bøde, hvis I ikke overholder reglerne på området. Det er en personlig bøde 

og ikke skolen, der hæfter for det. En bøde for et billede ligger ofte mellem 1000-4000 kr., men 

engangsmaterialer, film og bøger ligger i en helt anden kategori, der er flere eksempler fra Danmark 

med bøder på 40.000-50.000 kr. og en erstatning til ejeren af ophavsrettighederne + 

sagsomkostninger. 

10. klasse 
Vi har som noget nyt i 10. klasse valgt, at der næste år skal udvides med endnu et valgfag. Vi har i 

samarbejde med Padel Danmark og den lokale Padel-klub fået etableret et valghold, som eleverne 

kan vælg sig ind på. Ideen med dette er, at udbyde et trænercertifikat, således at de elever, som har 

faget kan undervise mindre klasser i denne disciplin.  

Sommerfest 2022 
Grundet corona-restriktioner blev sommerfesten i 2020 udskudt. HMU har nu besluttet, at 

sommerfesten rykkes til maj måned 2022, så vi er sikre på, at der er mere ro på og at de der gerne 

vil, er blevet vaccineret. Vi melder nærmere ud når vi kommer så langt – og så glæder vi os til, at vi 

kan mødes alle sammen igen  

 

De bedste hilsner 

Ledelsen 

https://sites.google.com/dragoersk.dk/uge6/start

