
 
 

 

Refsvindinge, 9. august 2020 

 

 

Update no. 10 

 

Kære forældre 

Med skolestarten lige om hjørnet kommer her et oprids af de første dage af skoleåret samt en opdatering 

mht. corona-foranstaltninger på skolen. 

 

 

Mødetider mv. i første skoleuge 

 

Første skoledag: 

SFO: Åben fra mandag d. 10. august 6.10 til 16.30. Bemærk: børnehaveklassen har først mulighed for SFO 

fra tirsdag. 

 

Skole: Første skoledag er tirsdag d. 11. august.  

- 2. til 9. klasse mødes i salen kl. 8.45 og har fri 11.05. 

- Børnehaveklasse og 1. klasse mødes i salen kl. 11.30 og har fri kl. 13.15 

 

NB: Af Corona-hensyn frabeder vi os forældredeltagelse til morgensang for 2. til 9. klasse første skoledag. 

 Til første skoledag for børnehaveklassen og 1. klasse (hvor vi er færre personer) er forældre meget 

velkomne. Hold øje med ”bordplanen” i salen. 

 

Øvrige skoledage: 

SFO: Åben alle dage 6.10 til 16.30. SFO er fortsat udendørs pga. nedsat smitterisiko herved.  

Børnehaveklasse til 6. klasse: Alle møder til almindelig tid kl. 8.00 og har fri alt efter deres skema.  

7. til 9. klasse: Introtur (se information herom) 

 

  



 
 

Corona-foranstaltninger: 

 

Vask og hygiejne:  

Håndhygiejnen er fortsat en central del af smittebekæmpelsen, men rutinerne omkring vask mv. er nok 

glemt af mange, så dét gennemgår vi med alle børn. De udendørs vaskestationer er der stadig. 

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. 

 

Ind- og udgange: 

Alle elever skal så vidt muligt bruge brand/terrasse-dørene i de enkelte klasser.  

Vi er heldige at have en skole med gode alternative adgangsveje til klasseværelserne. Herved undgår vi 

flaskehalse til og fra undervisningen, hvilket bl.a. betyder, at vi ikke behøver have forskudte 

mødetidspunkter og frikvarterer. 

 

Mad og drikke: 

Madpakker kan lægges i klassens køleskabe. Husk egne drikkedunke – især her under hedebølgen!  

 

Morgensang: 

Morgensang afholdes dagligt, men med maksimal afstand mellem eleverne, hvor yderste ”ring” af elever 

sidder på bænke opstillet langs væggen. Eleverne sidder klassevis under morgensang og ankommer og 

forlader salen klassevis med hver deres indgang. 

 

Øvrige forholdsregler: 

• Familier, der har været i udlandet, skal følge gældende karantæneregler. 

• Børn med symptomer på COVID19 skal ikke komme i skole.  

• I øvrigt anbefales at downloade den danske corona-app (smittestop.dk, app-store mv.), som bl.a. 

hjælper ved at advare, hvis man har været tæt på en COVID19-smittet.  

Mundbind: Vi følger naturligvis udviklingen mht. eventuelle anbefalinger om mundbind i skoleverdenen. 

Hidtil har dette ikke været på tale, men vi melder ud, hvis det ændrer sig. 

 

Med ønsket om et godt, nyt og coroa-frit skoleår, 

Kasper 


