
Kære forældre til elever på Møldrup Skole  

Solen skinner fra en næsten skyfri himmel og lige om lidt er der 
sommerferie. Vi må vinke farvel til et skoleår, der på mange måder har 
været meget anderledes end det, vi alle kender til. I midten af marts 
måtte vi lukke skolen ned pga. Covid-19. Hverdagen blev pludselig 
meget anderledes med nødundervisning, on-line undervisning, senere 
gradvis genåbning af skolen til en meget anderledes skoledag end den, 
både I, jeres børn og vi på skolen kender til. Vi har gjort vores bedste 
for at støtte jeres børn i at trives og udvikles i en anden skoledag 
samtidig med, vi hele tiden har skullet leve op til retningslinjerne fra 
sundhedsmyndighederne.  Tak til jer forældre – I har i den grad 
bidraget til, at vi sammen er lykkedes med at skabe en ny og anderledes skoledag for jeres børn. En 
skoledag med trivsel og læring i højsædet. 
Vi har netop fået retningslinjerne, der er gældende fra den 1. august. Det er alt andet lige nogle vilkår, der 
smager af noget ”normalt”. Det betyder, at eleverne følger deres grundskema, og vi skal følge den 
gældende lovgivning. Vi skal selvfølgelig fortsat have særligt fokus på ekstra hygiejne, og vi skal sende børn 
og personale hjem, hvis de har symptomer eller har været i nær kontakt med tilfælde af smitte, indtil der 
foreligger en test for COVID-19, der er negativ.  
 
 
Farvel og goddag 
Til sommerferien skal vi sige farvel til lærer Ditte F. Strange og lærer Randi Rostgaard, der begge skal prøve 
kræfter med nye udfordringer efter sommerferien. Tusinde tak til både Ditte og Randi, der begge gennem 
flere år har gjort en fantastisk indsats i indskolingen. Lærer Maria Steenberg er netop gået på barsel. Vi 
ønsker Maria en god barsel og glæder os til, at hun vender tilbage til skolen til næste sommer.  
Efter sommerferien kan vi glæde os til, at vi skal byde velkommen til tre nye lærere: 

 Camilla Poulsen, der bliver dansk- og kontaktlærer i 1A. Camilla har været på besøg hos børnene i 
0A – måske hun kan nå at kigge forbi igen inden sommerferien.  

 Beth Madsen, der bliver dansk- og kontaktlærer i 2A. Beth kommer på besøg på skolen på tirsdag 
og glæder sig til at møde børnene i 1A   

 Lars Steiniche, der bliver dansk- og kontaktlærer i 4A. Lars når måske også at kigge forbi og møde 
børnene i 3A inden sommerferien 

Camilla og Lars er desuden musiklærere, så de vil varetage al musikundervisning på skolen.  
 
 
Ringetider 
Næste skoleår er der ændret lidt på ringetiderne: 

1. Lektion – læsestund:  08.10 – 08.30    
2. Lektion:  08.30 – 09.30 
3. Lektion:   09.50 – 10.50 
4. Lektion:  10.50 – 11.50 
5. Lektion:  12.25 – 13.10 
6. Lektion:   13.10 – 14.10 
7. Lektion:  14.10 – 15.10 

 
 
Indskolingen 
Børnene i indskolingen vil i næste skoleår have en skoledag hver dag, der går fra kl. 08.10 – 13.10, idet vi 
har fået mulighed for at konvertere undervisning til 2-personsordning. Vi vurderer, at vi med lektioner med 
2 personer i højere grad har mulighed for at understøtte trivsel og læring hos de yngste børn.  
 
 
 
 



 
Sidste skoledag før sommerferien    
Fredag den 26. juni er der sommerafslutning med oprydning og 
hygge i de enkelte klasser. Mødetiden for alle elever er fra kl. 08.10 – 
13.10. Vi håber på skønt sommervejr, så vi kan slutte dagen af med 
at ønske hinanden en rigtig god sommerferie og synge 
Sommerferiesangen ude på sportspladsen.  
 
 
Første skoledag efter sommerferien 
Mandag den 10. august kan vi alle glæde os til at tage hul på et nyt skoleår. Mødetiden for 1. – 9. klasse er 
fra kl. 08.10 – 13.10.  
 
 
Skoleskemaer 
Jeg håber, at skoleskemaerne bliver klar, så eleverne kan få dem på fredag den 26. juni. Er det ikke tilfældet 
vil I modtage dem på Aula i løbet af uge 27.  
 
 
Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig skøn sommerferie. 
 
Venlig hilsen  
Kirsten 
 
 
 
 
 
 

 


