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Kære forældre 
 
 
 
Så lukker skolen ned – forberedelsesdagene er ved at være veloverstået. SFO’en er i 

sommerferiedrift      . Serviceafdelingen rydder op og gør klar til endnu en omgang. 
Skolen vil ikke være affolket i løbet af sommeren, men stille indtil uge 31, hvor alle 
lærere og pædagoger møder ind til en forberedelsesuge inden skolestart. 
 
Tak for et meget særligt skoleår. En stor tak for jeres store opbakning og fleksibilitet 
under en periode med mange regler og mange ændrede regler (i den sidste periode 
hver 14. dag).  
 
Jeg tænker, at vi, i et sundhedsmæssigt perspektiv, er kommet fornuftigt igennem 
pandemien indtil nu. Der har heldigvis ikke været mange smittede på skolen. Her er I, 
lærerne, pædagogerne og ikke mindst eleverne vigtige faktorer. Hygiejnetiltagene, de 
adskilte bobler mv., har fungeret. 
 
Trivslen er ok, men også under pres. Mange elever har faktisk trivedes i deres små 
bobler, men der er også andre, der mangler kammeraterne i parallelklasserne. Så 
vores fokus på trivselsfremmende tiltag vil selvfølgelig fortsætte ind i det nye skoleår. 
 
Jeg regner med, at efter ferien vil de fleste forhold på skolen være tilbage som før 
covid-19. Dog fortsætter poderne frem til 1. oktober. Erfaringsmæssigt er 1 måned 
lang tid, så derfor skriver jeg ud i uge 31 for at orientere jer om eventuelle nye 
covid19-tiltag. Hygiejne vil fortsat være et indsatsområde. 

 
Vi ses igen mandag den 9. august klokken 8.00. For kommende 0. 
årgang er mødetidspunktet 10.30. 
 
God sommer 
Christian 
 
 
 
Hvis I har et uopsætteligt behov for kontakt med ledelsen i ferien. 
Ledelseskontakt i sommerferien: 
 

• Uge 26 – Christian Hellum chyhel@aarhus.dk 41857143 

• Uge 27 – Michael Blom mibl@aarhus.dk 29626469 

• Uge 28 – Jakob Nielsen jaabni@aarhus.dk 21 30 49 22 

• Uge 29 – Sannie Leth sanill@aarhus.dk 41856265 

• Uge 30 – Jakob Nielsen jaabni@aarhus.dk 21 30 49 22 
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Her er et overblik over hvor jeres børn har klasselokale. 

 

Lokaleplan skoleåret 2021/22: 

 
 
 
 
 
 
 
  


