
Velkommen til skoleåret 2020-2021 

På onsdag d. 12. august kommer alle vore elever tilbage efter 

sommerferien, det glæder vi os til og forhåbentlig glæder 

børnene sig lige så meget.  

Ferien er gået hurtigt, vejret har været ”typisk dansk” og 

mange kunne godt lige have brugt et par feriedage mere, så 

mon ikke ferien langt hen ad vejen har været som den 

plejer      ? 

Vi forlod sidste skoleår i Coronaens tegn og desværre vil vi åbne skolen næsten på samme måde, som vi 

ferielukkede den. Smittetallet for Covid-19 er på vej op og måske udsættes fase 4 i genåbningen af 

Danmark. Vi skal dog ikke længere undervise under ”Nødundervisningsloven”, og det betyder, at alle fag, 

alle lektioner og alle redskaber igen kan anvendes i den daglige undervisning.  

MEN… og der er et men, vore retningslinjer er stadig udformet, så vi skal lave tiltag på skolen for at 

minimere smitterisikoen. Derfor har vi nogle retningslinjer, der giver mening lige nu. Hvis anbefalingerne 

fra Sundhedsstyrelsen og Undervisningsministeriet ændrer sig, vil vore retningslinjer ligeledes ændres. 

Vi vil under alle omstændigheder gøre alt for, at eleverne får et helt forrygende skoleår!  

Skoleskemaerne er på trapperne, og forhåbentlig kan de sendes i løbet af mandag. Der er mange 

benspænd, ikke mindst på grund af høj belægning af vore faglokaler. 

 

Speciel velkomst 

Vi er rigtig glade for at byde vore nye elever fra Øster Hornum på 7. årgang velkommen. Det er første gang, 

vi som overbygningsskole for Øster Hornum modtager så mange elever og samtidig har dannet nye klasser 

for at skabe de bedste vilkår for alle.  

Vi siger også velkommen til vores nye 10. klasse, hvor lærerne allerede er garvede i at skabe gode rammer 

for deres skoleforløb. 

Også velkommen til vores 0. årgang, der nu flytter endegyldigt ind i klasselokalerne. 

Der er kommet et par håndfulde nye elever hen over sommeren, også velkommen til jer. 

Sidst men ikke mindst har vi ansat 3 nye lærere: Anne Nørkjær Christensen, Helle Skorstensgaard Mølhave, 

og Yasmin Hamad og en ny børnehaveklasseleder Signe Ramskover. De vil præsentere sig selv i de klasser, 

de skal undervise i. 

 

Renoverede rammer på skolen 

Hen over sommerferien har skolen fået malet en stor del af vores udvendige træværk, det ser så godt ud. Vi 

har fået lagt nyt linoleum på gangene i indskolingen samt Søhulen, og der er ved at blive opsat nyt 

indgangsparti ved indskolingen. 



Sammen med vore nye vinduer i klasselokalerne, bliver det nye skoleår sat i gang på virkelig flot måde, og 

for at sætte prikken over i’et, er der også pudset vinduer!  

Skolestart 

0. klasse møder kl. 09.00 ved skolens flagstang på vores lille bakke. Hvis vejret ikke er til at mødes ude, 

finder vi en anden løsning, og den skal nok blive meldt ud. Der kommer særskilt information. 

1. årgang møder kl. 08.00 ligeledes ved skolens flagstang. Der kommer særskilt information. 

2. – 9. årgang møder 08.00 i deres egen klasse. 

10. årgang møder 08.20 i deres lokale.  

 

Vi begynder i skolen på denne måde 

Nedenstående er vores måde at modvirke smittespredning af Covid-19. 

• Forældre til elever i SFO får særskilt information om forholdsregler i fritidstilbuddet. 

• Eleverne skal benytte de indgange, der kan ses på den vedhæftede fil. 

o Når eleverne møder, skal de som det første vaske deres hænder. Hvis hænderne ikke er 

synligt snavsede, kan de spritte deres hænder i stedet. 

o Det anbefales på det kraftigste, at eleverne først møder 10 minutter i mødetid (hele 

skoleåret). Hvis elever møder tidligere, skal de enten opholde sig ude i det fri eller sidde på 

deres plads i klassen. 

• Forældre må kun komme ind på skolens område, når det er aftalt enten med lærere eller 

pædagoger, da vi er knap 800 mennesker på skolen hver dag. Vi prioriterer at overholde 

retningslinjerne for at hindre smittespredning. 

• Der er ikke morgensang/samlinger i indskoling eller mellemtrin. Lærerne i afdelingerne vil lave 

forskellige tiltag i morgenbåndet, så både fællesskabet og trivslen udvikles. Der informeres særskilt 

i klasserne. 

• Frikvarterer foregår som udgangspunkt ude. Klasserne informeres særskilt og der er specielle 

områder, hvor klasserne skal opholde sig i pauserne. NB! Husk at børnene skal have tøj med til at 

opholde sig ude. 

• Vi vil fortsætte med at have fokus på at flytte dele af undervisningen udendørs. 

• Elever i 4. – 10. kan bestille skolemad, men skoleboden er i første omgang lukket frem til 

efterårsferien. Skolefrugt bestilles heller ikke i det første halve år. 

• Når der skal afvikles forældremøder, vil der blive informeret særskilt. Alt efter antal af deltagende 

klasser ved mødet, vil der være retningslinjer for forældredeltagelse. 

• Lejrskoler planlægges, og vi håber, at de også kan afvikles. 

• Hvis der kommer ændrede krav eller retningslinjer, bliver disse meldt ud hurtigst muligt.  



 

Elever i SFO har været med til at gøre skolen flot til skolestart 

En flok dejlige og motiverede elever har 

været med til at ”feje og pryde” 

indskolingens skolegård. Tusinde tak for 

jeres indsats!       

 

Trafik og parkering  

Mange elever cykler og går selv i skole. Det er rigtig fint og super sundt, på alle måder. Når eleverne bruger 

tunnellerne behøver de ikke krydse hverken Mastrupvej eller Over Bækken. Motiver endelig jeres børn til at 

gå eller cykle i skole. 

Hvis I skal bringe eller hente elever, kan I anvende parkeringspladsen ved indskoling/SFO. Man må ikke køre 

ind i ”buslommen”. Hvis man skal følge sit barn lidt ad vejen, skal man parkere i en af parkeringsbåsene.  

Man kan også bruge parkeringspladserne ved gymnasiet, pladserne nærmest Mastrupvej er til rådighed for 

Karensmindeskolen. 

Parkering ved hovedindgangen eller afsætninger af elever på pladsen ved hovedindgangen er ikke tilladt. 

Eleverne kan godt gå mellem parkeringspladser og indgang, også i regnvejr. 

Ved at følge skiltningen opstår der hverken trængsel, trafikpropper eller farlige situationer. 

 

Årets fokusområder – som jeg glæder mig til at skrive mere om i løbet af skoleåret 

Samarbejde med Bavnebakkeskolen.  

i forlængelse af politisk beslutning om at Støvringskolerne skal samarbejde omkring 

udskoling, tager vi i dette skoleår udgangspunkt i 7. årgang og naturfagsområdet. Jeg 

orienterer, når eleverne skal inddrages i forløb, hvor de skal arbejde med konkrete projekter 

ud fra en innovativ og problemløsende tilgang. Alt efter udviklingen af Covid-19 vil eleverne 

have et fælles forløb. 

Pædagogisk udvikling i tråd med vores værdigrundlag.  

Igennem efteråret har vi et samarbejde med psykolog 

Rasmus Alenkær, hvor han vil sparre med lærere og 

pædagoger ud fra observationer i undervisningen og 

fritidsdelen. Rasmus kommer rundt på hele skolen og i 

fritidsdelen. Der vil være mulighed for at Rasmus taler 

med eleverne i nogle klasser for at høre deres opfattelse 

af faglig udvikling og trivsel. Jeg kan anbefale at høre 

nogle af de podcasts, Rasmus Alenkær har lavet. Ligeledes 

har Rasmus en blog, der kan være spændende at kigge på. 



Kreativitet og innovation.  

Rebild Kommune fokuserer på et fælles projekt for ”Kreativ tænkning”. Ledere og 

nogle heldige lærere/pædagoger får mulighed for at få nogle inspirationsdage, 

hvor man ud fra forskellige oplæg bliver inspireret til at bruge elevers kreativitet 

på en ny og spændende måde. Hensigten er at sætte fokus på fremtidens 

kompetencer og 21st century skills.  

”Fjernundervisning” og brug af digitale kommunikationsmidler (videreudvikling af skolens 

digitale strategi. 

Under den første periode med fjernundervisning var vores læringskurve stejl. Men nu har 

både lærere og elever en vis fortrolighed med at anvende dette medie. Det vil vi fortsat 

anvende, så eleverne klædes på til at bruge relevante kommunikationsmidler, i højere grad 

udvikle studiekultur via fjernundervisning og inddrage mulighederne i højere grad end 

tidligere. 9. årgang udførte og afleverede deres projektopgave via fjernundervisning, og vi fik 

erfaringer, vi vil stå på skuldrene af. 

 

Her ser vi de nye og flotte 

gulve i indskolingens gang 

samt i Søhulen.  

Gulvet trængte virkelig til en 

udskiftning, kan vi se her med 

det lækre nye gulv. 

 

 

 

 

 

 

Rigtig god weekend til jer alle. Jeg fik lige hilst på nogle af børnene i Søhulen, mens de spiste deres 

formiddagsmad ude i det lækre vejr. Børnene i SFO og jeg ønsker en god weekend til alle. 

 

Henrik Weinkouff 

Skoleleder  

 

 

 


