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8. maj 2020 
Kære alle 
 
Så kom udmeldingen endelig omkring hvad der yderligere må åbnes op for. 
 
Heldigvis må de største børn på folkeskolernes 6.-10. kl. igen komme i skole. Jeg har selv en pige i 9. 
klasse som glæder sig meget til dette :-) 
 
For os på Ådalskolen betyder de seneste udmeldinger ikke umiddelbart det store. Vi fortsætte som 
hidtil og ved endnu ikke, om der bliver opblødt på afstandskravet. Det tror vi ikke. Så hverdagen 
fortsætte som nu med udeaktiviteter og undervisning efter nødundervisningsbekendtgørelsen.        
Det går rigtig fint med det, og jeg nyder dagligt at se så mange børn udenfor ved bålhytte, ved åen, på 
legepladsen osv. det er tydeligt at mange børn profiterer af at være ude. 
 
For andre er det svært at komme i gang igen og vi må sammen i dialog finde veje for god trivsel. Jer 
der fortsat har børn hjemme er vi i kontakt med, og I vil i næste uge blive kontaktet for at høre 
hvordan det går, og hvad I tænker om at jeres børn igen skal til at komme på skolen. Vi har nu 
omkring 90% af eleverne tilbage. 
 
Heldigvis har vi fortsat ikke kendskab til tilfælde af Corona blandt børn eller personale. 
 
NYT er at vores STU-Åmarken må åbne igen d. 18. maj. Åmarkens lokaler på Eriksgården har været 
udlånt til vores afsluttende 10. klasses elever. Vi vil i næste uge lave en overgang, så de kan være på 
Ådalskolen igen. Derved bliver der plads på vores STU til de unge igen.                                                
Vi glæder os til at se både jer og forældre igen efter denne lange nedlukningsperiode. Det kommer 
måske til at tage tid før vi finde vores hverdag igen. 
 
Jer unge og forældre i STU'en vil i løbet af næste uge modtage information om genåbningen og 
rammerne for denne. Personalet vil skrive ud til jer, når vi har fået udmeldt rammerne fra 
sundhedsmyndighederne. Mere om dette i næste uge. 
 
Til slut er der blot at ønske jer en god Bededag og en god weekend. 
 
Mvh 
Ådalskolen/Åmarken 
Flemming Nielsen 

         


