AL-HILAL SKOLEN
__________________________________________________________________________________________
Dato: 09.12.2021

Kære alle forældre på Al-Hilal Skolen
Vi sender jer dette brev for at informere jer om, hvad I sikkert i forvejen ved, navnligt at alle grundskoler
lukker fra og med onsdag den 15. december 2021 til og med tirsdag den 04. januar 2022.
(gælder også SFO)
Fjernundervisningen/den virtuelle undervisning vil derfor starte onsdag den 15. december 2021 kl. 9.00.
I den forbindelse aflyses/rykkes både emneuge og projektuge og vi håber at vi kan afholde begge på et
andet tidspunkt i løbet af dette skoleår.
Undervisningen følger skemaet men første lektion starter kl. 9.00 fremfor 8.30. Lektionerne forkortes til
at vare 35 minutter pr lektion. Vedhæftet er et skema med de nye tider.
Vi har sidste undervisningsdag fredag den 17. december 2021 før vi går på jule/nytårsferie. Skolen åbner
igen for virtuelundervisning mandag den 03. januar 2022. I vil efter nytår modtage en ny besked om
hvornår eleverne kan komme fysisk på skolen igen og her opfordrer vi til at eleverne får foretaget en
PCR-test før de kommer tilbage. Vi regner med at alle elever er tilbage på skolen igen onsdag den 5.
januar 2022.
De praksismusiske fag (håndarbejde og sløjd) er aflyst og eleverne har ikke virtuel undervisning i de
lektioner.
Hvis nogle forældre har brug for nødpasning til deres børn, skal de informere deres barns klasselærer
eller skolens kontor, som derefter vil sørge for at få arrangeret nødpasning sammen med skolelederen
og de øvrige lærere.
Hvis man af andre årsager ikke kan sørge for at ens børn følger den virtuelle undervisning, enten pga.
manglende computere eller andet, bedes man kontakte klasselæreren med henblik på at finde en
løsning. Skolen kan fx tilbyde nødpasning eller låne tablets ud til dem som har behov for det.
Det er vigtigt at alle elever deltager aktivt i fjernundervisningen. Lærerne vil føre protokol over
elevernes fremmøde og aktivitet.

Mange hilsner
Skoleleder
Aziz El-Wali
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