
 

 

Side 1 af 1 

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. 
Stuhrsallee 22 ׀ D-24937 Flensburg 
Postfach 1461 ׀ D-24904 Flensburg 
Postboks 389 ׀ DK-6330 Padborg 

Union-Bank ׀ IBAN DE20 2152 0100 0000 0118 94 ׀ BIC UNBNDE21XXX 
Sydbank ׀ IBAN DK35 8065 0001 1097 55 ׀ BIC SYBKDK22 
Amtsgericht Flensburg ׀ Vereinsregister Nr. 975 
USt-ID Nr. DE 134642824 ׀ St.-Nr. 15 290 79390 

Tlf. +49 (0) 461 5047 0  
Fax +49 (0) 461 5047 137 
post@skoleforeningen.org 
www.skoleforeningen.org 

Kære forældre 
 
Vi håber, at I har nydt en dejlig sommer sammen med familie og venner.  
 
Når skoleåret starter forsøger vi på skolerne at gøre alt for, at I og jeres børn oplever skoledagen som 
værende ”almindelig”. Men hverdagen bliver præget af hygiejneregler og til tider organisatoriske 
forandringer meldt ud fra skolen. Det kan desværre ikke undgås alt efter udviklingen af pandemien. Og 
vi håber igen på samme fleksibilitet og tålmodighed, som I har vist vores skoler i perioden fra marts til 
sommerferien. 
 
Skoleforeningen følger reglerne og anbefalingerne fra ministeriet og sundhedsmyndighederne 1:1.  
Vi skal nu sammen arbejde på at minimere smitterisikoen. Derfor appellerer vi til, at I som hjem 
overholder og bakker op om de regler, der meldes ud fra skolen. Og vi håber, at I får grundige samtaler 
med jeres børn om de nødvendige restriktioner. Vi vil bede jer læse forældrebrevet fra 
undervisningsministeriet og aflevere belæringen på skolen. Begge skrivelser er på tysk. Har I brug for 
hjælp med sproget, så vil skolens personale gerne hjælpe jer.  
 
Grundprincippet bliver normal drift for alle på skolen. Ved særlige undtagelser kan enkelte klasser eller 
årgange have dage eller enkelte timer med fjernundervisning. I vil opleve, at skemaet kan skifte. Skolen 
vil melde ud, hvordan strukturen og forandringerne vil se ud lokalt.  
Alle steder overholder vi klassetrinnets timetal i fagene og vi overholder målene fra vores læreplaner. 
Evalueringsskemaer giver muligheden for bedre at målrette undervisningen for den enkelte elev og at gå 
i dialog med jer forældre.   
 
Der har været forskellige meldinger i medierne vedr. økonomisk hjælp til familier til køb af IT-udstyr. I vil 
høre nærmere herom fra jeres skole, når vi enkelthederne på plads.   
 
Sammen kan vi gøre meget for, at den trygge almindelige skoledag sikres. Vi glæder os til at starte op 
igen samme med jer alle og særligt med jeres børn. 
 
Med venlig hilsen 
Olaf Runz og Eberhard von Oettingen 
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