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Omklædning i idræt 

Coronarestriktioner rammer vores normale 

adfærd ifm. idrætsundervisningen. 

Indtil videre er reglerne for bad og omklædning 

således: 

0.-1. kl.: Omklædning uden bad. 

2. kl.: Omklædning med bad. 

3.-4. kl.: Drenge klæder om til idrætstøj i 

klasselokale og har ikke bad. Pigerne klæder om i 

omklædningsrum med bad. 

5.-7. kl.: Alle elever klæder om til idrætstøj i deres 

klasselokaler og har ikke bad. 

8.-9. kl.: Alle elever klæder om til idrætstøj i deres 

klasselokaler og har ikke bad. 

De manglende bademuligheder for de fleste af 

vores elever skyldes forbud mod bad for alle børn 

og unge i skole-regi i Aakirkebyhallen. 

Vi arbejder på at få en bedre løsning på 

problemet. 

 

Hvis vi rammes af en coronavirus på skolen, 

hvad gør vi så?  

Testes et barn positiv i en klasse, skal hele klassen 

testes og fremvise en negativ test før tilbage-

venden.   

Testes et medlem af en husstand positiv, skal 

børnene i husstanden blive hjemme, til alle i 

husstanden er raske igen. For syge gælder, at 

man skal have været rask i 48 timer – hvis man er 

rask smittet, søges myndighedernes rådgivning.     

Testes en ansat positiv, skal vedkommende 

straks spørges med henblik på en sporing -  

de pårørende skal testes og blive hjemme til 

negativ test foreligger. Hvis flere elever eller 

lærere smittes, vil skolen henholde sig til 

relevante myndigheders rådgivning. Hvis en 

elev/ansat har befundet sig i en særlig risikozone, 

skal man fremvise en negativ test, inden man 

kommer i skole igen.   

Skolekalender september 

Tirsdag 8. sept. 5. kl. forældremøde 

Tirsdag 8. sept. 7. kl. forældremøde 

Fredag 11. sept. Fagdag 1 

Onsdag 16. sept. Generalforsamling 

Torsdag 17. sept. Skolefotografering 

Mandag 21. sept. Forældredag 

Onsdag 23. sept. 8. kl. forældremøde 

Torsdag 24. sept. 6. kl. forældremøde 

Onsdag 30. sept. 8. kl. til SKILLS 

 

FAGDAG 1 

Fredag 11.9. kl. 7.55 – 12.15 

0.  LL 1.  LN 2. SHK 3. EM 4. GWJ 

5. MK 6. MH 7. AV 8. SM 9. KR 

 

7. klasse i Sønderjylland 

7. klasse havde en dejlig skolerejse til Sønderjyl-

land trods mundbindskrav på alle ture. 

Man kan godt være i              

to lande på én gang… 

 

 

Emneuge, o-løb, årsprøver og praktik i uge 41 

I år markerer vi 80 års dagen for Danmarks 

besættelse ved en temauge om 

besættelsesårene. Vi vil arbejde på tværs af 

klasserne i henholdsvis 0.-3. kl. og 4.-7. kl. Dagene 

i emneugen slutter kl. 12.15. 

8. klasse skal i erhvervspraktik denne uge, mens 

9. klasse bl.a. skal op i de mundtlige årsprøver, 

som de gik glip af før sommerferien.  

KOM TIL FORÆLDREDAG 21. SEPTEMBER 

mandag 21. september er den første af fem 

forældredage spredt hen over skoleåret. 

Velkommen til at overvære en ganske almindelig 

hverdag i dit barns klasse.  

 


