
Ledelsen 
Kære forældre. 
For en god ordens skyld skal I informeres 
om, hvorfor og hvordan vi registrerer fravær 
under Lock Down. 
Vi skal registrere fravær, fordi vi skal vurdere, 
om eleverne modtager den undervisning, de 
skal have.  
Vi ved, at fravær i denne tid er meget andet 
end sygdom, fridage og tandlægeaftaler. Det 
er typisk disse typer af fravær, I som forældre 
har registreret på forhånd. 
Særligt fokus har vi på elever, der er 
udfordret i denne anderledes mødeform, og 
hvor det ikke er uvilje, der gør, at de har 
mere fravær i fjernundervisning end i 
nærundervisning.  
Retningslinjer om fraværsdage med en norm for, hvornår der indberettes fravær 
på det enkelte barn til kommunen, er ikke på samme måde gældende under 
Lock Down, og derfor vil vi gerne understrege, at I som forældre ikke skal “gå i 
panik”, fordi jeres barn ikke kan få netværksforbindelse. 
Da vi registrerer fravær hver dag og i hver lektion, kan I som forældre følge med 
i, om jeres barn har haft fravær. Hvis I - eventuelt sammen med jeres barn - 
vurderer, at der er en årsag til fraværet, som vi som skole skal kende til eller 
endda kan hjælpe med at få styr på, så skal I kontakte gruppelærer eller 
faglærer. 

Hav en dejlig weekend 
De bedste hilsner 
Dorte. 

Januar 2021

Rengøring 
Uge 4: Hvid og Guld2 
Uge 5: Turkis 
Uge 6: Indigo og Guld3 
Uge 7: ½ Lime 
Uge 8: Grå og Bronze 1 
Uge 9: Brun og Bronze 2 
Uge 10: Sølv og Bronze 3 

🧹



Indigo 
Kære Indigo og forældre i Indigo 
Det blev en noget anderledes start på 
2. halvdel af skoleåret, end vi havde 
forestillet os. Jeg tror, vi alle havde 
håbet på, at 2021 ville se noget lysere 
ud fra start, men forhåbentligt går der 
ikke længe, før vi ses igen :-)  
I mellemtiden nyder jeg at mødes med 
jeres børn på Google Meet. De er 
rigtig gode til at være på online og 
vores daglige møder gør, at vi bevarer 
vores gode klassefællesskab. Og dét er 
vigtigt. Vi leger altid nogle små lege, 
og børnene er også rigtig gode til selv 
at komme med forslag til aktiviteter. 
Jeres børn er nogle stjerner derinde; 
de deltager både i legene, roser og 
spørger ind til hinanden og deler ud af 
særlige oplevelser - og så er de 
tålmodige. Nogle gange tager det jo 
lidt tid før mikrofonerne tændes, så 
der er ind imellem lidt ventetid. Det er 
så dejligt at opleve :-) 
I kan altid kontakte mig på Viggo eller på telefonen, hvis der skulle opstå nogle 
problemer eller udfordringer i løbet af  
skoledagen. Så skal jeg nok hjælpe, så  
godt jeg kan.  
Jeg håber, vi ses om en uges tid. 

Kærlig hilsen Sasja 

Kalender 
Uge 5: Tirsdag er der 
økonomiudvalgsmøde og 
bestyrelsesmøde online. 
Uge 6: Hele skolen har projektuge. 
Uge 7: Skolens fritter er åben 
mandag-onsdag for tilmeldte børn. 
Uge 8: Den kommende 0. klasse 
afholder “pølsemøde” tirsdag fra 
17-18.30. Onsdag er der 
personale-/bestyrelsesaften. Torsdag 
er der forældremøde i Gul. 
Uge 9: Mandag-onsdag er Hvid på 
samfundsfagstur til København. 
Guls skal i Brobygning, måske 
virtuelt. 
Uge 10: Dialogudvalget mødes 
mandag 17-18.30. Bestyrelsen 
mødes tirsdag. Tirsdag er der også 
skolehjemsamtaler i Gul.



Lime 
Premiere på Limes musikvideo: Venskab - Hey Covid-19 smut med din smitten 

Mandag d. 1. februar kl. 17.00-17.30 

Sørg for at have popcorn og børnebobler klar, når vi sammen mødes på Meet 
klokken 17.00, hvor jeg vil åbne link til musikvideoen. I skal logge på med jeres 
barns login til Meet, men hele familien må meget gerne være på og se med. 

Program: 
17.00 Velkomst ved Brian 

17.10 Præsentation ved Brian (eller eventuelt en elev eller to efter aftale med 
mig) 
17.15 Musikvideoen ses 

17.25 Fælles afslutning og applaus på Meet. 
Til denne premiere inviteres alle Limes elever og familier, Dorte samt alle Limes 
lærere. 



Mellemtrinnet 
Hvert år sætter mellemtrinnet fokus på trivsel, personlige grænser og andre 
emner, der berører det enkelte barns personlige velbefindende. Dette sker i uge 
seks, ugen op til vinterferien.  
Og bare fordi vores skolehverdag er påvirket af en virus, så skal eleverne ikke 
undvære den ret vigtige læring der er i at bryde skemaet op og sætte fokus på 
andre emner, andre måder at gøre ting på, andre tanker og refleksioner. 
Derfor fastholder mellemtrinnet trin-ugen i uge seks. Men af gode grunde ved vi 
endnu ikke, hvordan det kommer til at foregå i skrivende stund. Vi er ved at 
planlægge, hvad vi skal lave, hvilke emner, vi skal berøre og så videre. 
Så snart vi ved noget mere konkret, får I alle besked. Lige nu kan vi understrege, 
at eleverne møder 8.15-13.15 i uge seks (8/2-12/2). 

Grå 
Det har slået mig en del gange, hvor ufattelig dygtige, vi er blevet til at finde 
løsninger. Og jeg er dybt imponerede over Grås løsningsforslag, deres evne til at 
omstille sig, og den måde, de hjælper hinanden på.  
Når det er vigtigt at gentage dette og skrive det her, så er det fordi netop 

Mandagmorgen-stemning med Grå



åbenhed overfor nye løsninger, omsorgsfuld assistance og fleksibilitet i forhold 
til det, man troede skulle ske, og det, der faktisk skete, er endda meget 
væsentlige kompetencer ude i det virkelige liv.  
Grå er vokset med de opgaver, der er røget deres vej via skærmen, de er blevet 
gode til at formulere deres spørgsmål præcist og deres udfordringer ligeså 
præcist. Det er - i min erfaring - en modenhed, der ligger over, hvad man 
normalt ser i 4. klasse. 
I skal som forældre vide, at jeg har givet eleverne lov til at hænge ud på vores 
Meet i deres pauser. Dette er for at de kan bevare deres hyggelige relationer. 
Dog anbefaler jeg, at de højst bruger en pause om dagen, eller måske bare en 
del af pausen, da det er mindst ligeså vigtigt, at de får bevæget sig og får luft. 
God weekend til jer alle. 

Gitte. 

Bronze 
Kære alle i og omkring Bronze 
Hjemmeskolen kører derudad for snart femte uge i træk – kun kort afbrudt af en 
juleferie! Generelt er humøret for det meste i top i Bronze, men der begynder at 
være dage med mange ”2’ere”, og det er nok et tegn på, at alle er ved at være 
lidt trætte af at se, tale og mødes gennem en skærm. Jeg håber, at det snart er 
fortid, og at vi alle kan mødes igen på skolen. 
Heldigvis er Bronze gode til fjernundervisning. De møder op på Meet med 
dyne, morgenhår og i nattøj, deltager og får lavet deres opgaver på bedste vis - 
for det meste;-) 
I de kommende uger vil jeg sørge for, at der er flere opgaver på ugeskemaet, 
som ikke kræver, at man sidder foran en skærm hele tiden, så både øjne, krop 
og sjæl kan få en pause en gang imellem. 
Lige nu er vi på Mellemtrinnet ved at planlægge UgeSex, og så snart vi har et 
program for ugen, kommer det på Viggo. Husk, at i anderledes uger møder 
eleverne fra 8.15–13.15 alle dage. 
Til jer, kære forældre, så vil jeg bare lige gøre opmærksom på, at I er mere end 
velkommen til at ringe eller skrive til mig, hvis der er noget, I har behov for at 
vende med mig omkring jeres barn. Send gerne en sms, så ringer jeg jer op, når 
jeg har tid. 
Det var kort herfra 

Anette (som prøver at begrænse sin tid foran en skærm!) 



Overbygningen 
Uha hvor er januar lang og mørk. Vi savner lys, sol og levende mennekser 
omkring os. MEN…når det er sagt, så må vi også konstatere, at vi simpelthen 
bare har nogle fantastiske dygtige unge mennesker, der gør en super indsats for 
at følge fjernundervisningen. 
Vi ved godt, at det kan være en udfordring at vedblive med at motivere sig til en 
undervisning, der foregår gennem skærmen, og vi forsøger derfor at variere 
undervisningen så godt som muligt. Der er forskellige benspænd; teknik, 
internet, dårlige arbejds-stillinger med mere. Til gengæld får vi (gen)opdaget, 
hvor lækkert det er, når man rent faktisk kan kommunikere uden forsinkelse, at 
man kan kommunikere samtidig med, at man ser hinanden, og hvor vigtigt det 
er at få dagens grin sammen. 
Sidstnævnte kan man nu sagtens, selv om der er en skærm imellem. I disse tider 
bliver der ud over det fag-faglige både quizzet, bagt, sunget og leget. 
Vi holder snuderne højt, venter med længsel på, at vi kan mødes igen, og i 
mellemtiden skal vi nok sørge for at holde tasterne varme og hovederne kolde. 

Kærlig hilsen OB-teamet


