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Covid-19 opdatering 
I skrivende stund er der igen indført strammere coronaregler for forsamling, mundbindspligt osv. (Lille 

trøst: det står meget værre til i mange andre lande i Europa.)  

Indtil videre er undervisningssektoren ikke berørt. Og alligevel lidt: ’brobygningen’, hvor de store elever 

henter inspiration fra forskellige uddannelser, blev aflyst.  

Vi går en vintersæson i møde med stramme tøjler og planlægninger med store forbehold... På skolen 

fastholder vi disciplinen ned vask af hænder, afspritning og rengøring.   

Efter regeringens seneste anbefalinger om at bære mundbind, har skolen besluttet at det fra torsdag den 

29.10 er et krav at forældre eller pårørende bærer mundbind, når I skal hente børn eller i anden 

sammenhæng skal ind på skolen. Vi opfordrer samtidig til, at I afleverer og henter ved hegnet.  

Det er foreløbig gældende frem 30.11.  

 

Sygdom 
Husk at man aldrig sender syge børn i skole, men i disse tider skal man være ekstra opmærksom.  

Der er mange der spørger til, hvis pårørende er sendt hjem fra enten arbejde eller uddannelsesinstitutioner 

m.m., om man må komme i skole. Det må man gerne, så længe man ikke har været direkte kontakt med en 

corona smittet person. 
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Dagen før efterårsferien plejer at være 

en idrætsdag for samtlige skoler i Dan-

mark. Det kan være boldspil eller andre 

atletiske discipliner. 

Som så meget andet i år fik også denne 

traditionsrige aktivitetsdag en anderle-

des drejning. På vores skole foregik alle 

aktiviteter ’indenfor murene’.  

Jonas og Karina udtænkte et sjovt og 

opfindsomt program, hvor der var no-

get til enhver smag og muskelgruppe. 

Her instruerer Jonas tropperne inden 

de drager af sted. 

Der var mange discipliner og så megen aktivitet på kryds og tværs at fotografen desværre ikke nåede at få alt 

med i mørkerummet. Men her er nogle highlights: 

Sjip 
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Hop 

 

 

Basketball 
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Lige ved og nesten... 
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Byg et (højt) tårn af spaghetti og skumfiduser 

 

 

Blinde slalom 
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Programmet for SFO’en i efterårsferien, var varieret, sjovt og spændende, men indimellem sikkert 

også krævende.  

 

Tirsdag 

Toget til Skodsborg, leg på naturlegeplads 

og spise frokost. Herefter igennem Dyre-

haven, krydsede Mølleren og forbi Eremi-

tageslottet.  Vi gik hele vejen til 

Klampenborg Station (ca 6 km i benene!).  

 

Onsdag 

Botanisk Have og Kongens Have, hvor vi 

spiste frokost. Herefter til Rundetårn. På 

vejen ned gik vi på udstilling om hvordan 

man kan lave brugskunst af forskellige ma-

terialer.  

Hjemme i SFO blev der serveret varm ka-

kao, da det havde været en meget kold 

tur.  

  

Torsdag 

Til Søndermarken Kirkegård for at samle kastanjer og spise frokost. Herefter gik turen til Musaas 

og Hijabs kiosk, hvor alle fik is. Herfra gik vi til Søndermarken og smugkikkede på flodheste og 

zebraer igennem ruden til Zoologisk Have. Videre til Frederiksberg Have for at se elefanterne i 

Zoo, men de var ikke ude lige da. I stedet blev der løbet op og ned af en meget stor bakke.  

Hjemme i SFO blev der produceret kastanjefigurer.  
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