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Midsommeren er over os, og Sct. Hansbålene brænder 
heksene af til Bloksbjerg. Med midsommer følger også 
solhverv, som vi kan opleve to gange om året på den nordlige 
halvkugle. Det er når, solen når sin højeste hhv. laveste 
højde over horisonten midt på dagen. Det ene solhverv 
– sommersolhverv - var d. 21. juni i Danmark og er den 
længste dag på året. Dagene herefter bliver kun kortere, 
indtil vintersolhverv overtager d. 21. december. 

OG - lige om lidt venter en velfortjent sommerferie,  
hvor eleverne har sidste skoledag fredag d. 26. juni.  
Vær venligst opmærksom på at skolen denne dag lukker 
kl. 14.00.

Rani B. Hørlyck, 
Skoleleder 



Et skoleliv med Corona 
Midt i marts måned tog verden en uventet drejning. En helt ny og ukendt 
Coronavirus betød massive lockdowns land efter land over hele kloden. Her 
i Danmark lukkede Statsminister Mette Frederiksen vores land d. 11. marts, 
og hvor vi fra den ene dag til den anden befandt os i et hidtil ubetrådt land. 
Usikkerhed og uvished herskede den første tid af lockdown’en, hvor alle skoler 
lukkede ned på én gang, og hvor elever og medarbejdere over hele landet blev 
sendt hjem på ubestemt tid med hjemmeundervisning til følge.

4 uger gik der, førend der forsigtigt blev åbnet op for fase 1, hvor 0.-5. kl. 
kunne møde ind på skolen igen, mens eleverne på 6.-9. kl. måtte vente til fase 
2 d. 18. maj. I hele perioden har de ordinære skemaer og mødetider for elever, 
lærere og pædagoger været ophævet og bekendtgørelsen om Nødundervisning 
været gældende. Samtidig har Sundhedsmyndighedernes anbefalinger været 
den herskende lov og udgangspunktet for måden hvorpå, skoledagen har  
været organiseret. 

Søndervang - Yes we can 
I sandhed et helt usædvanligt forår, der trods den svære tid har vist et helt 
unikt yes, we can Søndervangsammenhold. Jeg vil i den forbindelse gerne 
takke og rose jer forældre for den måde, I har håndteret hele situationen 
på. I har fra dag ét bakket op omkring skolen. Det har været enestående og 
fantastisk. En særlig tak til skolebestyrelsen med hvem vi under hele forløbet 
har haft den gode dialog, der alene har handlet om at finde de gode løsninger 
for børn og voksne.



Efter sommerferien 
Når eleverne vender tilbage til efter sommerferien, er det til en mere normal 
skoledag, dog fortsat med afsæt i Sundhedsmyndighedernes anbefalinger. 
Børne- og Undervisningsministeriet skriver d. 19. juni på deres hjemmeside, 
at det nu bliver muligt at fravige den generelle anbefaling om at holde 
minimum en meters afstand mellem elever i samme gruppe som for eksempel 
i skoleklassen. Samtidig er der ikke længere nødundervisning på skemaet, 
men i stedet undervisning efter de almindelige bestemmelser for fagene – som 
udgangspunkt.

Når eleverne møder ind efter ferien, er der dog fortsat særlig fokus på ekstra 
hygiejne og en opmærksomhed på at sende personale, børn og elever hjem, hvis 
de har symptomer - eller har været i nær kontakt med tilfælde af smitte. Læs 
mere via linket:
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/jun/200619-nye-
retningslinjer-for-dagtilbud-skoler-og-institutioner-er-paa-plads

Som udgangspunkt skal I forvente, at vi indtil videre fastholder, at 
forældre afleverer og afhenter børn udenfor skolen. Det betyder, at 
morgenmadsordningen kun åbner for eleverne fra kl. 07:30-08:00. 

Udenlandsrejser 
I skal være opmærksomme på, at vælger I i ferien at rejse til lande, som 
Udenrigsministeriets fraråder, så skal I forvente, at jeres børn ikke kan 
møde i skole 14 dage efter hjemkomst, og fraværet vil i givet fald vil blive 
registreret som ulovligt. Dette gælder frem til udgangen af august måned. 
Af hensyn til smittefare for andre børn og voksne på skolen henstiller vi til, at 
I giver os besked, hvis I foretager udrejse til et land, som Udenrigsministeriet 
fraråder. På forhånd tak. 
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Kommende 0. årgang 
Der er sket det glædelige, at Søndervangskolen pt. har 59 indskrevne børn til 
vores kommende 0. klasser. Det betyder, at vi får tildelt resurser til at oprette  
3 matematiske børnehaveklasser, hvilket ikke er sket i mange år. Fra skolens 
side har vi valgt yderligere at tildele resurser, så vi i praksis kan inddele de 
små nye skolestartere i 4 hold, så alle børn fra start er tilknyttet enten et hold 
1, hold 2, hold 3 eller hold 4. I hverdagen vil de dog opleve sig som en del af 
det brede børnefællesskab på 0. årgang. Børnene starter op på deres hold, der 
udgør deres ’homebase’ indtil videre, hvorefter det i løbet af efteråret vurderes, 
hvornår de er klar til at ’blande sig’ på tværs af holdene. Det er en organise-
ring, der har været afprøvet med succes i Coronamånederne, som vi gerne vil 
fortsætte med. De 4 hovedvoksne på kommende 0. årgang er: 
• Anette Svendsen
• Sille Belbye
• Henrik Jespersen
• Christian Larsen
Vi afventer således med at lave de 3 endelige klasser indtil til slutningen af 
skoleåret 2020/2021, dvs. umiddelbart inden børnene skal starte i 1. klasse. 
På den måde har vi god tid til at lære såvel børn som forældre at kende (og 
omvendt) inden de endelige klasser dannes forud for 1. august 2021.

Dimission for 9. klasse   – Drive In
Afslutningen for vores 9. klasser er i år helt speciel. For hvordan laver man en 
god og velfortjent dimission for unge mennesker, der naturligt har set frem til 
en sidste skoledag med karameller og andet sjovt? Og med en Coronavirus der 
har sat en delvis stopper for dette? 

På Søndervangskolen skal vores elever have det bedste indenfor de rammer,  
vi har til rådighed. Dette gælder naturligvis også vores unge mennesker i  
9. kl., der torsdag d. 26. juni afslutter deres folkeskoleliv. Fra skolens side  
har vi derfor sat alle sejl til for at give afgangseleverne en god afslutning. En  
årgang der sammen med deres jævnaldrende i Danmark vil blive omtalt  
som ”Corona-2020 årgangen”. 

Konkret har vi prioriteret en særlig begivenhed for de unge mennesker og 
deres forældre, hvor dimissionen afholdes som et stort Drive In arrangement 
på skolens P-plads med storskærm (polititilladelse er indhentet). Eleverne 
og deres forældre vil siddende i biler få overrakt deres eksamensbeviser og et 
Family take away grill meal fra Metins Grill/Bazar Vest, når bilerne skiftevis 
kører frem. Det hele transmitteres live på storskærm, hvor også udskolingsle-
derens dimissionstale vises.

Første 
skoledag
I august – inden skoleopstart - vil I 
modtage yderligere information om 
skoleopstarten via Aula.
 
Første skoledag efter sommerferien 
er mandag d. 10. august 2020. Her 
møder eleverne ind til ordinær skoledag - 
dog undtaget vores nye 0. klasser, der har 
mødetid fra kl. 9-12. Med ønsket om en 
rigtig god sommer til alle!  

Kærlig hilsen 
Søndervangskolen


