
Kære forældre til børn på Møldrup Skole 

  

Allerførst så håber jeg, I og jeres børn har haft en rigtig skøn 
sommerferie.  
 
I denne uge er SFOén og Klubben åben, så skolen summer 
allerede lidt af glade og forventningsfulde børn. Alle 
medarbejdere er i fuld gang med at forberede og gøre klar til, at 
vi på mandag den 10. august kl. 08.10 skal byde velkommen til 
eleverne i 1. – 9. klasse. Vi håber på skønt sommervejr, så vi kan 
begynde dagen med at byde hinanden velkommen til et nyt 
skoleår og synge ”Skolen er i gang” sangen på sportspladsen.  
KL. 09.00 skal vi byde børnene i 0. klasse og deres forældre 
velkommen til første skoledag på Møldrup.  
Skoledagen slutter for alle klasser kl. 13.10.  
 
I forhold til COVID-19 så kommer vores skoledag til at minde stadig mere om det, vi alle kender. Børnene 
følger deres skema. Kontaktlærerne sender klasseskemaer til jer senest torsdag, ligesom de vil fremgå af 
Aula senest torsdag. Der er fortsat krav om at holde 1 m afstand til hinanden, og selvfølgelig vil vi fortsætte 
med god hygiejne – hyppige håndvask – og grundig rengøring. Vi fordeler fortsat indgangene og toiletterne 
til de enkelte klasser – kontaktlærerne vil orientere både jer og børnene. Børnene skal så vidt muligt holde 
sig inden for egen klasse – når der fx er få børn tilbage i SFO/Klub, kan de samles på tværs af et par klasser i 
det omfang, det er nødvendigt blandt andet i forhold til børnenes trivsel.  
Vi vil fortsat 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.  
Jeg vil opfordre jer forældre til at så vidt muligt at sige farvel til jeres børn ved indgangen til skolen. Følger I 
jeres børn ind på skolen, er det selvfølgelig meget vigtigt, at I er særligt opmærksomme på at holde god 
afstand.   
 
 
Farvel og goddag 
Lærer Martin N. H. Kjær er fratrådt sin stilling ved Møldrup Skole, ligesom lærer Kristel Jagd fratræder sin 
stilling med udgangen af august.  
Vi skal byde velkommen til lærer Sanne Juhl, som de fleste elever kender fra sidste skoleår, hvor hun 
varetog musikundervisning på mellemtrinet og havde forskellige vikaropgaver på skolen. Sanne er 
hovedsageligt tilknyttet udskolingen, hvor hun varetager forskellige inklusionsopgaver på de enkelte 
årgange.  
Desværre er lærer Anni Karina Mortensen fortsat sygemeldt.  Anni Karina er i bedring, men er ikke klar til at 
vende tilbage til sit job endnu. Sanne vil derfor varetage Anni Karinas undervisningsopgaver i 8A og lærer 
Joan Andersen vil varetage engelsk i 9B.  
 
Åben skole - juleklippedag 
Vi har valgt at gentage succesen fra sidste skoleår, hvor vi havde juleklippedag en lørdag. Vi ser frem til en 
fantastisk dag sammen med jer forældre og jeres børn, hvor vi sammen vil julehygge og 
juleudsmykke skolen. I år er der juleklippedag lørdag den 28. november kl. 08.30 – 
11.30. Jeg vil bede jer alle sætte et stort X i kalenderen allerede nu.   
 
Vi glæder os meget til at tage hul på et nyt og spændende skoleår sammen med jer og jeres børn, hvor 
læring og trivsel er i højsædet. 
 
Venlig hilsen  
Kirsten 
 


