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Mail til forældrene på Davidskolen pr. 4/1-21 

Planen for hjemmeskole 4.-15. januar 

 

Hjemmeskole for 0.-4. klasse 

I 0.-4. kl. er det planen, at der er arbejde til et 

eller to moduler pr. dag for eleverne. Det fremgår 

af det tilsendte skema, der i øvrigt står på dansk 

og matematik for elever i nulte til anden klasse. 

Som hjem bestemmer I selvfølgelig selv, hvornår I 

kører hjemmeskole. Virkeligheden er, at såvel 

hjem som skole presses af at skulle hjemmeskole 

de små elever. I 3. og 4. klasse tilføjes engelsk 

eller natur & teknik og håndværk & design. 

Lærerne informerer jer om, hvilket tidsrum de 

kan forventes at svare på mail. Det vil være to 

timer dagligt og ikke på skemafri dage.  

I uge 1 regner vi ikke med, at ugeplanerne for de 

enkelte fag udsendes samlet til hjemmene. Fra 

uge to vil vi prøve at samle det mere. I nogle 

klasser kan der blive udsendt en plan for 

begyndelsen af ugen og en for slutningen, og det 

vil i givet fald være klasselærer, der sender ud. 

 

Hjemmeskole for 5. og 6. klasse og udskolingen 

I udskolingen samt 5. og 6. klasse kan de fleste 

spørgsmål formentlig besvares i løbet af 

undervisningen på Teams, men der tilbydes en 

times træffetid pr. dag. Det rammesættes af 

læreren. 

Læreren vurderer, hvordan fordelingen mellem 

videoundervisning og opgaveløsning skal være. 

Men det prioriteres, at klassen møder mindst en 

lærer dagligt via videochat, og i den forbindelse 

føres der protokol. Vi er også opmærksomme på, 

at der kan være elever, som har brug for en 

opringning ind i mellem. 

 

Projekt og terminsprøver 

Torsdag 7.1. er der projektforberedelse i 8. og 9. 

klasse på Teams. 

Indtil videre håber vi, at der kan afholdes  

terminsprøver i 9. klasse i uge 3, men vi er i gang 

med at tale om, hvad vi gør, hvis de store elever 

ikke er kommet tilbage da. 

I slutningen af uge 1 lægges der i samarbejde 

mellem ledelse og samarbejdsudvalget en plan 

for evt. hjemmeundervisning fra uge 3. Den plan 

involverer flere fag, da nedlukningen i så fald 

bliver af længere varighed.  

Hilsen Jørgen Kjøller Petersen, kst. skoleleder 

 

Klimaforandringer? 

Denne lille, nuttede 

snemand var, hvad 

eleverne måtte nøjes 

med at lave af 

decembers snefald i 

skolegården. Bliver det 

mon årets eneste 

snemand? 

 

 

Mulighed for afhentning af bøger i skolen 

Har man brug for at hente bøger på skolen til 

hjemmeundervisningen, er der mulighed for det  

mandag – fredag kl. 8-15. Husk håndsprit og 

mundbind ved indtræden på skolen. 

 

Nødskole for de små 

Ca. 10 elever fra 0.-3. klasse møder på skolen 

hver dag og laver skolearbejde. Det ser  hyggeligt 

ud  

Her er det Alexander, der hjælper. 


