
 AL-HILAL SKOLEN  

__________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Svanevej 3, 2400 Kbh. NV., Tlf.: 35820760, Fax: 35825760, E-mail: alhilal@mail.tele.dk 

         København den 25. marts 2021 

Kære alle forældre 
 

Genåbning fra uge 14 
 
Så er der endelig kommet nyt om de større klasser i grundskolen. Undervisningsministeriet 
har nu givet skolerne lov til at sende deres elever tilbage på skolen i hvad der svarer til 50% 
af tiden dvs. hver anden uge. I den anledning har skolen valgt at åbne op for at klasserne 
kan møde fysisk ind på skolen igen efter påske efter nedenstående plan: 
 

Klasse De lige uger (14. 16. 18 
…) 

De ulige uger (15. 17. 19. …) 

5.  
7.  
9.  

Fysisk fremmøde  
på skolen 

Virtuel undervisning  
(hjemme) 

6.  
8. 

Virtuel undervisning  
(hjemme) 

Fysisk fremmøde  
på skolen 

 
Ovenstående plan gør sig gældende fra og med tirsdag den 6. april 2021 (uge 14) og her er 
det 5., 7. og 9. klasse, der skal møde ind til fysisk undervisning på skolen. Derefter møder 
6. og 8. klasse ind på skolen ugen efter (uge 15). Denne plan vil gøre sig gældende frem til 
at der kommer nye udmeldinger fra undervisningsministeriet.  
 
Vi følger klassernes skema. Vi starter kl 9.00 og slutter kl 13.55. Læsebåndet vil den næste 
måneds tid være en del af danskundervisningen.  
 
Husk at vi overgår til sommertid mandag den 29.03.21 
 
Afslutningsvis vil vi gerne minde alle vores elever og forældre om vigtigheden af at 
overholde skolens Corona-restriktioner, som I kan læse på skolens hjemmeside.  
 
NB: Skolen holder lukket for 0.-6. klasse mandag og tirsdag i næste uge (uge 13). Dette 
gælder også for SFO’en. 7., 8. og 9. har fortsat online undervisning.  
 
Vi glæder os utroligt meget til at se vores elever igen ☺  
 

God ferie 
Al-Hilal Skolen 
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Mødetider pr. 06. april 2021 
 

 

Lektion Tid 

1. t ime 09:00 –  09:35  

2. t ime 09:35 –  10:10 

Frikvarter 10:10 –  10: 20 

3. t ime 10:20 –  10:55 

4. t ime 10:55 –  11:30 

Spisepause 11:30 –  12:00 

5. t ime 12:00 –  12:35 

6. t ime  12:35 –  13:10 

Pause 13:10 –  13:20 

7. t ime  13:20 –  13:55 


