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Brovst Skole, den 12. april 2020 
 

Kære forældre til elever på 0.-5. årgang samt elever i 
specialklasserne 
 
I forlængelse af Regeringens beslutning om at genåbne dagtilbud og skoler efter påske, har kommunalbestyrel-
sen i Jammerbugt kommune, som I allerede er orienteret om, besluttet, at skolerne åbner efter nedenstående 
plan: 

 Onsdag den 15. april starter elever i specialklasserne 
 Torsdag den 16. april starter eleverne på 0.-3. årgang 
 Fredag den 17. april starter eleverne på 4. og 5. årgang 
 Tirsdag den 21. april starter eleverne i Minikometen (førskole) 

 
Eleverne på 6.-9. årgang vil modtage fjernundervisning fra tirsdag den 14. april. Information om dette følger i et 
andet informationsbrev, ligesom førskolebørnenes forældre også orienteres i et selvstændigt informationsbrev. 
 
Skoledagens længde og organisering 
Kommunalbestyrelsen besluttede ligeledes, at eleverne i Jammerbugt Kommune skal have en skoleuge på 25 
timer i perioden med nødundervisning, hvorfor skoledagen på Brovst Skole bliver kl. 7.40-12.40 alle ugens 
hverdage. De enkelte årganges skema kommer til at således ud: 
 

Skema for 
0., 2., 4. årgang og SA, SC1 og SC2 

 Skema for 
1., 3., 5. årgang og SB 

Tidsrum Indhold  Tidsrum Indhold 
7.40-9.15 Undervisning  7.40-9.45 Undervisning 
9.15-9.45 Pause  9.45-10.15 Pause 
9.45-11.15 Undervisning  10.15-11.45 Undervisning 
11.15-11.45 Pause  11.45-12.15 Pause 
11.45-12.40 Undervisning  12.15-12.40 Undervisning 

 
Af ovenstående skemaer fremgår, at der er forskudte pauser, således vi reducerer antallet af børn, der holder 
pause på samme tid. Vi har ligeledes lavet en plan for, hvor børnene må være i pauserne, således de ikke op-
holder sig de samme steder. I de enkelte klasser vil der ligeledes blive lavet legegrupper m. 4-5 børn, som skal 
lege sammen i pauserne. Disse rammer er lavet for at minimere risikoen for smittespredning blandt eleverne 
og er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 
 
For at mindske smittespredningen har vi ligeledes indrettet skolen på anden vis. Det betyder, at børnene i de 
fleste klasser er fordelt i to lokaler, således vi overholder Sundhedsstyrelsens krav om, at der skal være 2 meter 
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mellem eleverne, når de sidder og arbejder. Planen for klassernes placering kan ses af vedhæftede bilag, hvor 
det også kan ses, hvilke lærere der har de forskellige klasser. Som I vil bemærke, har klasserne ikke alle de 
samme lærere som normalt. Det er de samme lærere, der er sammen med eleverne hver dag i alle timerne, 
således risikoen for smittespredningen minimeres. Det betyder også, at det primære fokus i undervisningen er 
dansk, matematik og engelsk. De øvrige fag inddrages når, og hvis det giver mening. 
 
Det er vigtigt, at I er opmærksomme på, at en stor del af undervisningen kommer til at foregå ude, hvorfor bør-
nene skal have tøj med, således de kan være ude i alt slags vejr. 
 
I forbindelse med opstarten vil lærerne i de enkelte klasser orientere jer nærmere om, hvilket indhold de fylder 
i perioderne med undervisning. 
 
Hygiejne og smittespredning 
I forhold til rengøring og hygiejne følger vi ligeledes Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Ejendomscentret sørger 
således for, at kontaktflader (borde, håndvaske, håndtag m.m.) rengøres to gange dagligt, ligesom toiletterne 
også rengøres to gange dagligt. 
 
Hvis der i 0.-3. kl. inddrages chromebooks i undervisningen sprittes disse af før og efter, eleverne bruger dem. 
 
I forhold til håndhygiejne instrueres eleverne første skoledag i, hvordan de sikrer en god håndhygiejne med rig-
tig håndvask, samt hvordan håndhygiejnen kan understøttes med håndsprit. Medarbejderne understøtter, at 
alle elever får vasket hænder ved skoledagens start, samt før og efter første og anden pause. 
 
Medarbejderne minder ligeledes eleverne om Sundhedsstyrelsens råd om at nyse/hoste i ærmet, holde afstand 
til andre, ikke at kramme og give hånd m.m. 
 
Når I møder om morgenen 
Når eleverne møder om morgenen, skal de ikke alle gå ind ad den samme indgang. Denne løsning er igen valgt 
for at undgå smittespredning. Af vedhæftede bilag fremgår det, hvilke indgange klasserne skal benytte. Det er 
vigtigt at indskærpe, at disse indgange SKAL benyttes, hvilket vi forventer, at I forældre hjælper jeres børn med 
at forstå. 
 
Det er ligeledes vigtigt at understrege, at I IKKE må følge jeres barn ind i klassen om morgenen. Barnet må føl-
ges til skolen, men skal selv gå direkte ind i klassen og sætte sig på den anviste plads. Vi har en forventning om, 
at I som forældre efterlever kravet om ikke at gå med ind – igen handler det om at mindske smittespredningen. 
 
Som det fremgår tidligere i dette informationsbrev, er medarbejderne sammen med børnene i al undervis-
ningstiden, hvilket også betyder, at de ikke har tid til/mulighed for dialog med jer om morgenen. Hvis I har 
bruge for at komme i kontakt med medarbejderne, skal I sende en besked via Aula, hvorefter I som altid kan 
forvente en skriftlig tilbagemelding eller et opkald, hvis det giver mere mening. 
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Kørsel 
Kørselskontoret arbejder på højtryk på at ændre ruterne, således eleverne kan komme hjem umiddelbart efter 
undervisningens ophør ca. kl. 13.00. Indtil det hele er på plads, kan der være behov for, at eleverne i 4. og 5. 
årgang venter til afgangene ca. kl. 14.00, hvis der ikke er plads i busserne. Hvis eleverne kommer til at vente, vil 
der fortsat være tilsyn med eleverne, indtil de kan komme med bussen. Hvis der er ændringer i forhold til ele-
ver, der kører med taxa, kontaktes forældrene af Kørselskontoret. 
 
Undervisningspligt og sygdom 
Eleverne skal som udgangspunkt møde i skole i næste uge. I kan altså ikke selv bestemme, om I har lyst til at 
sende jeres barn afsted. Hvis jeres barn har en kronisk sygdom, eller en i hjemmet har en kronisk sygdom og 
dermed er i risikogruppen, skal jeres læge lave en lægefaglig vurdering i forhold til om barnet kan komme i 
skole. 
 
Hvis jeres barn har de mindste sygdomssymptomer, må han/hun selvfølgelig ikke komme i skole. Det betyder 
altså, at barnet skal blive hjemme, hvis han/hun er snottet, har feber eller hoster. Hvis jeres barn er syg, skal I 
naturligvis sygemelde barnet, som I plejer. Det er vigtigt, at I giver skolen besked. 
 
Øvrig praktisk information 

 Shoppen er lukket indtil videre 
 Garderoben ved Kometen er forbeholdt Minikometerne, hvorfor eleverne fra 0.-5. klasse har deres 

garderobe udenfor klasserne. Hjælp dem venligst med at få tingene pakket i nogle poser, så der er 
samling på tingene. 

 Køleskabene er lukkede indtil videre, hvorfor eleverne skal opbevare deres madpakker i skoletaskerne 
eller i deres garderobepose 

 For de elever, der er tilmeldt Kometen, åbner denne fortsat kl. 6.00, ligesom Kometen vil holde åbent i 
klasselokalerne umiddelbart efter undervisningens ophør kl. 12.40. Kometen lukker som normalt. 

 Der vil IKKE blive serveret morgenmad i Kometen 
 
Jeg håber og tror, at I alle vil hjælpe til med at give jeres børn – vores elever en rigtig god start i skolen igen. Vi 
glæder os virkeligt meget til at se dem og glæder os til, at skolen igen kommer til at summe af glade og nysger-
rige elever og medarbejdere. 
 
Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I naturligvis meget velkomne til at kontakte ledelse eller 
medarbejdere via Aula. 
 
Venlig hilsen 
 
René 


