
Nyt fra Ledelsen - Bogense Skole 

afd. Bogense og Kongslund 
Marts 2020 

 

Kære forældre 

I disse uger er skolelivet og familielivet ikke som det plejer. Skolelukningen er 

en realitet - indtil videre til og med fredag d. 27/3. I mandags var det første dag 

med nødpasning, fjernundervisning, hjemmearbejdspladser for personalet m.m. 

Det er en meget uvant situation for os alle og ledelsen har i dag skrevet en 

besked herom som man kan læse ved at klikke på dette link.  

Som skole gør vi os umage med at holde en tæt kontakt til jer og jeres børn. 

Som I nok har set i medierne, bliver der løbende udstedt forskellige regler om 

nedlukning af skoler, nødpasning m.m. (lov og bekendtgørelser: loven om 

nødpasning er vedtaget 18/3 kl. 10.00 og bekendtgørelserne forventes udstedt 

i morgen klik her for at læse bekendtgørelsen).  

Vi vil fremhæve § 3 og udmøntning heraf i Nordfyns Kommune.  

I Nordfyns Kommune skal skolen/vi sikre, at der er kontakt med alle 

elever. Husk at give personalet besked hvis jeres barn er syg. 

I denne periode er mange af jer forældre, der selv er ”hjemmearbejdende”. 

Det kan give udfordringer selv at skulle arbejde, samtidig med at skulle hjælpe 

sine børn med den undervisning vi lægger ud. 

For nogen kan det virke uoverskueligt. Det er ikke hensigten. Vi må hjælpe 

hinanden med at huske på, at der er mange ting som kan lære dit barn noget, 

og at læring er andet og mere end dansk, matematik, engelsk m.m. Det er 

også at bage en kage eller lave mad sammen, at danse/ træne hjemme i 

stuen, tage på en lille udflugt i naturen, at spille et spil el. lign.  

Se link til magasinet “Skolebørn” af foreningen Skole og Forældre for 

yderligere inspiration. 

Vi vil gerne takke jer for godt samarbejde i forhold til at få 

fjernundervisningen/”hjemmeskolen” til at lykkes. Vi glæder os til at se jeres 

børn/unge tilbage på Bogense skole. 

 

Med venlig hilsen 

Jane, Ulrik, Søren og Pia 

https://nfkskoler-my.sharepoint.com/personal/piax0850_o365_nfkskoler_dk/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=0d95b5b5d2e8147e5878a37f40fc3c0e1&authkey=Adt5zZPY_7zrv1c7JJ8mEv8&e=8EvYSf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/mar/200315-bekendtgoerelse-om-noedundervisning.pdf?la=da
https://skoleborn.dk/saadan-kan-du-motivere-dit-barn-til-at-klare-hjemmeopgaverne/

