
 
 

 

Refsvindinge, 16. maj 2020 

 

 

Update no. 9 

 

Kære forældre 

På mandag er vi klar til at modtage alle skolens elever og glæder os meget! For at få det til at lykkes på en 

ordentlig og forsvarlig måde, er der stadig en række hensyn, vi alle må tage – læs mere herom nedenfor.  

Updaten er opdelt i nogle generelle kommentarer, der er relevante for alle, og dernæst afsnit for hhv. 

børnehaveklassen til 5. klasse og 6. til 9. klasse angående klasseværelse, skema mv.. 

 

Generelt: 

Afstand: 

Pga. ændrede afstandskrav fra 2 til 1 meter kan vi have alle elever på skolen på én gang. For lærerne 

gælder, at de stadig skal holde 2 meters afstand i situationer, hvor de taler til klassen, typisk ved tavlen. 

Afhængig af elevtallet og størrelsen på klasseværelset er klasserne fordelt på ét eller to lokaler. Én klasse vil 

holde til i gymnastiksalen. 

 

Ind- og udgange: 

Så vidt muligt skal eleverne undgå at bruge de almindelig ind- og udgange. I stedet bruges brand/terrasse-

dørene i de forskellige lokaler. Vi er heldige at have denne mulighed, fordi det tillader os at gøre 

mødetiderne mindre forskudte end ellers (se også nedenfor). 

 

Vask og hygiejne: 

Håndhygiejnen er den vigtigste ting i smittebekæmpelsen. Vi kan godt mærke, at de yngste er begyndt at 

slække på den, og derfor bliver det en ting, vi kommer til at tage op igen.  

Ved gavlen ud for sløjd og formning er opsat endnu en udendørs håndvask. Denne kommer oven i de to 

vaskestationer, vi tidligere har installeret ved hovedindgangen samt i gården ved SFO. Desuden er stadig 

opsat primitive vaskestationer rundt omkring på udendørsarealerne. 

Børnene er meget velkomne til at have egen håndsprit/gelé med. Ligeså er det en god ide med en fed 

håndcreme, da børnenes hænder let tørre ud.  



 
 

Vi vejleder børnene i, at beskidte hænder (jord mm.) skal vaskes, men at man ellers godt kan ”nøjes” med 

håndsprit, da spritten er knap så hård ved huden som vand og sæbe. 

 

Rengøring: 

Rengøringen er i denne tid ekstra vigtig. Udover Susie er vi heldige også at kunne trække på Thomas (som 

ellers plejer kun at være her én gang om ugen). De løfter en kæmpe opgave og når i løbet af dagen over alle 

toiletter samt håndtag og trykflader mindst to gange. Hertil kommer aftørring af borde og anden almindelig 

rengøring. 

Vi opnormerer på rengøringstimerne, når de store vender tilbage. Men stadig er det næppe muligt at nå 

det hele, hvis ikke eleverne hjælper til. Det betyder, at alle klasser har ansvar for at støvsuge deres klasser 

én gang dagligt. 

 

Klassen i stedet for smågrupper: 

En væsentlig ændring i de nye retningslinjer er, at eleverne ikke længere skal holde sig i mindre grupper. 

Hverken i undervisningen eller i frikvarterne. Til gengæld er det vigtig at holde sig til sin egen klasse. 

Toiletterne er heller ikke længere reserveret til en bestemt gruppe af børn, men til en bestemt klasse. 

Vi skal nok snakke med børnene om dette, men håber I også vil tage det op derhjemme. SFO er en 

undtagelse, idet man ved få elever tilstede (sidst på dagen) gerne må lege på tværs. 

 

Udeundervisning: 

Udeundervisningen er ikke afskaffet, men til gengæld heller ikke længere påbudt. Det kommer i praksis til 

at betyde, at eleverne vil have mere undervisning i klasselokalerne, men stadig vil være mere ude, end de 

tidligere var vant til.  

 

Forældre på skolen 

Vi er klar over, at de sidste ugers ”forældre-indenfor-forbud” har givet visse udfordringer ift. skiftetøj, 

madkasser osv., men tak fordi I tog udfordringen op. Med de nye regler må forældre gerne kommer 

indenfor, så længe man overholder de almindelige omgangsregler om afstand og hosten. Kan det undgås at 

komme ind, er det naturligvis stadig bedst.  

 

  



 
 

 

Børnehaveklassen til 5. klasse 

Udover de ændringer, som fremgår af det generelle afsnit, vil hverdagen for de yngste elever først og 

fremmest ændres ved, at de fra på mandag d. 18. maj rykker klasseværelse (nogen har taget hul på det). 

For det flestes vedkommende tilbage til det klasselokale, de altid har haft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassernes udendørs mødesteder tages ned og eleverne må gerne gå til deres klasseværelser fra 

morgenstunden. 

Skema for 0. til 5. klasse i den kommende uge (uge 21, 18.-20. maj) blev udsendt i sidste uge og gælder 

stadig. De har således også samme mødetider, som de har haft siden Påske.  

Fra uge 22 har 0. til 5. klasse fast mødetid fra 8.00 til 12.20. Skema følger i næste uge.  

 

 Uge 21 Uge 22 Uge 23 

0. til 5. kl. Som tidligere planlagt 8.00 til 12.20 8.00 til 12.20 

6. til 9. kl. Møder på skolen efter 
udsendt skema  

8.30 til 13.00 8.30 til 13.00 

 

 

 

 

  

Klasse Lokale Toilet 

bh.kl. Eget lokale Tættest på klassen 

1. kl. Eget lokale + SFO Ved nat./tek. 

2. kl. Eget lokale   Ved siden af personaletoilettet 

3. kl. Eget lokale 1. sal (overfor mødelokale) 

4. kl. Salen  
 

De sidste to toiletter mod skolekøkken 

5. kl. Eget lokale 1. sal (for enden) 



 
 

6. til 9. klasse: 

Wauw – endelig kommer de!!! 

De ældst elever skal naturligvis følge de generelle regler, som er forklaret ovenfor. I klasserne er på 

forhånd lavet bordplan og -opstilling under hensyn til afstandskravet.  

 

6.A Delt mellem eget lokale og 6.B Glasgangen 

6.B 4. klasse + grupperummet overfor  Pigernes omklædning 

7. kl. Eget lokale + musik  OB til højre 

8. kl. Eget lokale + fællesareal OB til venstre 

9. kl. Eget lokale Drengenes omklædning 

 

Skema for 6. til 9. klasse i den kommende uge (uge 21, 18.-20. maj) blev udsendt i sidste uge og gælder 

stadig. Undervisningen er blot rykket til skolen. Det betyder de på mandag d 18. skal møde sådan her:  

6.A:  9.30 

6.B: 9.30 

7. kl.: 9.15 

8. kl.: 8.45 

9. kl.: 8.20 

 

Hvis busser eller lignende bevirker, at eleverne kommer før tid, må de gerne gå til deres klasseværelser. 

Men så vidt muligt, så prøv at ramme de angivne tidspunkter. 

 

I uge 22 og 23 (otte skoledage pga. helligdagene) har 6., 7. og 8. kl. projekt og møder fast på skolen 8.30 til 

13.00. 9. klasse har eget skema, som de får i næste uge.  

 

Dette var ordene for denne gang. Vi er tættere på almindelig skolegang end længe. Jeg håber og tror, at vi 

fra og med mandag d. 8. juni rykker endnu et skridt tættere på og f.eks. får lov igen at samles til 

morgensang. Indtil da glæder vi os bare over at være der alle sammen og skal nok få de til at fungere på en 

ordentlig måde.  

 

Med venlig hilsen 

Kasper 

Klasse Lokale Toilet 


