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KÆRE FORÆLDRE 
 

Sommeren har nu fået fat 😊.  
De solrige dage og den kommende 
ferie trænger vi til.  
 
Om lidt tænder vi Sct. Hansbålene, 
hvor vi brænder hekse af til Bloks-
bjerg overalt i Danmark. En tradi-
tion, der fortæller os, at midsomme-
ren er over os. Inden da skal vi pas-
sere årets længste dag, nemlig d. 21. 
juni. Herefter bliver dagene kun 
kortere, indtil vintersolhvervet d. 
21. december tager over igen.   
 
Men inden Sct. Hans og årets læng-
ste dag venter en velfortjent som-
merferie. Eleverne har sidste skole-
dag fredag d. 25. juni. Skolen lukker 
denne dag kl. 14.00. Den første sko-
ledag efter sommerferien er man-
dag d. 9. august. Her møder alle ele-
ver på 1.-9. klassetrin ind til ordi-
nær skoledag fra kl. 08:15-15:45. 
Vores små nye 0. klasser møder 
denne dag fra kl. 9-12. 
 
 
De bedste hilsener 
Rani B. Hørlyck, 
Skoleleder 



 

  

Et nyt skoleår UDEN Corona 
 
Efter endnu et skoleår i Coronaens jerngreb, går vi nu, for-
håbentlig, et lysere skoleår i møde. Når sommerferien er 
slut, møder jeres børn og unge ind til en stort set normal 
skoledag, hvor langt de fleste Corona restriktioner er op-
hævet.  
 
Børn og Unge i Aarhus Kommune skriver:  
 
Fra d. 1. august 2021 er der forventning om en fuld indfas-
ning af alle lempelserne. For folkeskolens område betyder 
aftalen at:  

• Krav om mundbind/visir ophæves på hele børne- og 
ungeområdet, men det vil fortsat være en ret for pæ-
dagogisk personale at bære visir.  

• Restriktioner og anbefalinger for grundskoler fjer-
nes, så det bl.a. igen bliver muligt at undervise på 
tværs af klasser eller klassetrin i grundskolen.  

• Anbefalinger om sociale og faglige arrangementer 
ophæves.  

• Anbefalinger om afstand ophæves.    
• Der opfordres fortsat til to ugentlige test af elever på 

12 år og derover 
• Der overgås til fokus på at efterleve sundhedsmyn-

dighedernes generelle smitteforebyggende anbefa-
linger for hygiejne, rengøring og udluftning mv., som 
beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning COVID-
19: Forebyggelse af smittespredning. 



 

  

VACCINATIONER 
 
Over halvdelen af alle danskere 
er nu færdigvaccinerede, andre 
har fået deres første stik, mens 
nogle fortsat venter på indkal-
delsen til vaccination.  
 
Det er MEGET, MEGET vigtigt, 
at så mange mennesker som 
muligt vaccineres for Coronavi-
rus. Vær derfor opmærksom på 
indkaldelsen i jeres E-boks. 
Tøv ikke med at søge hjælp, 
hvis I er i tvivl - eller har 
spørgsmål om vaccinerne ek-
sempelvis hvordan og hvor I 
booker tider m.v. 

Udenlandsrejser  
 
Husk at tjekke Corona-reglerne på 
Udenrigsministeriets hjemmeside, hvis 
I har planer om at rejse udenlands i 
sommerferien.  
 
Selvom mange lande nu er ”gule”, er 
der fortsat også ”orange” og ”røde” 
lande, som det frarådes at rejse til. Der 
kan også være forskellige regler i de 
enkelte lande om brug af mundbind, 
karantæne før og/eller efter rejsen 
osv. Vær opmærksom på dette når bør-
nene starter efter sommerferien. 
 
Hent Udenrigsministeriets app ”Rejse-
klar” og tilmeld jer ”Danskerlisten” in-
den i bevæger jer udenlands. 
 

 
 

 
 

 

https://itunes.apple.com/dk/app/um-rejseklar/id1028385835
https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.um.danesabroad


 

 

  

Nye afdelinger og skoleskemaer 
 
Klassernes skemaer for næste skoleår 
er nu klar, og I vil modtage dem via 
Ugebrevet fra jeres klasseteam. Efter 
sommerferien går vi tilbage til de ordi-
nære mødetider i heldagsskolen med en 
daglig mødetid fra kl. 08:15-15:45, ons-
dag dog kl. 14:00.  
 
Efter sommerferien overgår vi også til 
nye pædagogiske afdelinger. Det bety-
der, at vi ikke længere har Indskoling, 
Mellemtrin og Udskoling, men i stedet 
får Afdeling VEST (0.-4. kl.) og Afdeling 
ØST (5.-9. kl.).  Nærmeste leder for af-
deling Vest bliver Søren Bloch, nuvæ-
rende Indskolingsleder. Afdeling Øst får 
Martin Bernhard som nærmeste leder, 
nuværende Udskolings- og Viceskolele-
der. 
 
Anne Katrine Kusk, nuværende Mellem-
trinsleder, overgår til en nyoprettet stil-
ling som tværgående læringsleder fra 
0.-9. kl. Anne Katrine bliver faglig leder, 
hvor hendes primære opgave bliver an-
svar for skolens tværgående undervis-
ningstiltag med fokus på sammen-
hænge, dataindsamling og –overblik. 
Eksempelvis får Anne Katrine det fag-
lige ansvar for vores Supplerende Un-
dervisning, herunder skolens undervis-
ningsfaglige vejledere og ressourceper-
soner der er koblet på Stærkere Læ-
ringsfællesskaber. 



 

  



  

FARVEL OG GODDAG 

Antallet af nye skolestartere er på 39. Det bety-
der, at vi opretter to nye 0. klasser efter som-
merferien - en 0A-klasse og en 0B-klasse. I hver-
dagen vil børnene dog opleve sig som en del af 
det samlede brede børnefællesskab på 0. år-
gang.  

De fire hovedvoksne på kommende 0. årgang er:  

• Anette Svendsen, Børnehaveklasseleder  
• Henrik Jespersen, Børnehaveklasseleder  
• Christian Larsen, Pædagog 
• Michael Fjellerad Christensen, Pædagog 

Mandag d. 21. juni fra kl. 17:00 er de nye skole-
startere og deres familier inviteret til at besøge 
skolen ved et uformelt arrangement i skolegård 
Vest. Her er skolen vært for et let måltid mad. 
Samtidig har børn og forældre mulighed for at 
se skolen og børnehaveklassernes lokaler. 

Vidste du, at Forskere 

har fundet 6.000 år 

gamle beviser for 

dyrkning af bygkorn i 

området omkring  

israel og jordan? 



 

 

  

Sidste skoledag for 9. klasse 

og dimission 
 
Grundet Coronaen har vi også i år 
måttet ændre afviklingen og tids-
punkterne for sidste skoledag og di-
mission for afgangseleverne.  
 
Begge dele afholdes i år på samme 
dag, nemlig mandag d. 21. juni 2021. 
Elever og forældre modtager særskilt 
invitation med program.  
 
Dimissionen afvikles på samme måde 
som sidste år, nemlig som et stort 
Drive In arrangement på P-pladsen 
med storskærm. Eleverne og deres 
forældre vil siddende i biler få over-
rakt deres eksamensbeviser og et Fa-
mily take away grill meal fra Metins 
Grill, efterhånden som bilerne skifte-
vis kører frem.  
 
Det hele transmitteres live på stor-
skærm, hvor også Udskolingslederens 
dimissionstale vises. 
 

TAK! 
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden, 
inden vi går på ferie, til at rette en 
stor tak til jer alle.  
 
Tak for den måde, I har håndteret 
det hele på og hele vejen støttet op 
omkring skolen. Det er vi meget 
taknemmelige for.  
 
En særlig tak til skolebestyrelsen 
for den gode dialog og konstruktive 
dialog undervejs. Ingen kan noget 
selv, men sammen kan vi alt! 
 



 

 

 

Med ønsket 
om en rigtig 
god sommer 
til alle! 


