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Kære elever og forældre.       Lindevangskolen d. 5.2.21 

 

       

Dette informationsbrev er primært rettet til elever og forældre i 0. – 4. klasse. 

 

Som alle ved, så starter undervisningen for eleverne i 0.- 4. klasse op mandag d. 8.2.21. 

 

Undervisningen er stadig tilrettelagt efter nødundervisningscirkulæret. Det vil sige, at vi arbejder 

med delvist reduceret mødetid, og at undervisningen varetages af så få lærere/pædagoger som 

muligt. Ikke alle fag vil blive dækket i lige stor udstrækning. Udgangspunktet er også, at vi ikke 

blander klasserne, hvilket har en konsekvens for fx idrætsundervisningen. 

 

Eleverne fra 0.- 3. klasse følger møde- og sluttider i deres normale skemaer. Elever i 4. klasse 

møder ind 8.00 og slutter 13.50 alle dage. Klubben åbner på dette tidspunkt. Der er stadig 

skærpede regler i SFO og klub. Dette informeres der særskilt om fra SFO og klub. 

 

Om morgenen skal eleverne afleveres uden for skolen. De små elever kan afhentes i SFO’en. Al 

adgang til skolen skal dog ske med mundbind og med behørig afstand til hinanden. Undgå i øvrigt 

unødvendig færdsel på skolen. 

 

Elever der benytter SFO’en om morgenen, skal benytte indgangen fra Ewaldsensvej. For øvrige 

elever er der først adgang til skolen fra 7.45. Vi står klar med afspritningen ved indgangene. 

 

Op til skolestart, 8.00, og efter pauser skal eleverne benytte følgende indgange: 

 

0. årgang Ewaldsensvej eller indgang D (Broen) Garderoben i kælderen. 

1. årgang Ewaldsensvej eller indgang E (Ved Torvet). Garderobe i klassen. 

2. årgang Hovedindgangen, C, fra P. G. Ramms Alle. Garderobe i/ved klasserne.  

3. årgang Indgang B. Garderobe i/ved klasserne. 

4. årgang Indgang A. Garderobe i/ved klasserne. 4. årgang undervises i Glashuset. 

 

(der er sat skilte på indgangene!) 

 

Vedrørende skema, indhold, fag mm., får I mere information fra de enkelte årgangsteam/klasser. 

 

Der vil naturligvis stadig være fokus på afspritning, lokaleskift, pauser, opdelt skolegård, adskilte 

indgange, adskilte toiletter, forskudte pauser mm. Vi forsøger, så godt det er muligt, at passe på 

både elever og personale i den kommende periode. 

 

Vi glæder os så meget til at se børnene igen!! 

 

De bedste hilsner 

Ledelsen/Gregers 


