
Kære forældre, 
 
Jeg har netop her til eftermiddag modtaget Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer for, 
hvordan vi fra på mandag den 18. maj kan åbne skolen for vores ældste elever.  
 
På baggrund af de foreløbige skitserede retningslinjer som vi modtog i mandags, har vi i de seneste 
dage udarbejdet en plan for genåbningens 2. fase på Balle friskole. Det har været dejligt at modtage 
de endelige retningslinjer fra ministeriet her til eftermiddag: Retningslinjer som bekræfter, at vores 
plan for genåbningen i fase 2 indtænker samtlige restriktioner. Her er hvad der er er NYT på børne- 
og undervisningsområdet ifølge Undervisningsministeriet; 
 

• Afstandskravet lempes, så der generelt skal holdes 1 meters afstand. Ikke fra skulder til skul-
der, men fra næsetip til næsetip. 

• Frikvarterne kan organiseres, så der er få klasser ad gangen på samme område. 
• Sport og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan gennemføres, hvis der er opmærksomhed 

på øvrige anbefalinger, særligt vedrørende hygiejne. 
• Skolen skal gøre brug af forskudte mødetidspunkter og pauser. 
• Der vil fortsat være tale om nødundervisning. 

 
Mette Frederiksen gjorde på pressemødet om genåbningens 2. fase opmærksom på, at skoledagen 
ikke ville være som før; ”I kan ikke forvente at komme tilbage til en skoledag som den, der var før 
coronaen, og det bliver i høj grad et lokalt anliggende at få tilrettelagt skoledagen”. Set i lyset af 
den udmelding er vi glade for at kunne tilbyde ALLE elever på Balle friskole en ”skole-pakke”, som i 
både omfang og indhold kan afvikles fysisk på skolen uden mere fjernundervisning. I planen er det 
prioriteret, at ALLE elever har en skoledag på 5 klokketimer, og derfor kan vi godt være stolte af, at 
vi gør meget mere og meget andet end laveste fællesnævner i begrebet ”nødundervisning”.  
 
I forsøget på fortsat at kunne manøvrere i praksis under hensyn til de eksisterende restriktioner vil 
hverdagen på Balle friskole fra på mandag den 18. maj se således ud: 
 

• Eleverne fra 0F – 5F møder kl. 8:00 – 13.20. Eleverne følger i det tidsrum deres normale 
lektioner/spisepause/frikvarter. 

• Eleverne fra 6F – 9F møder kl. 9:00 – 14:00. Eleverne i 6F følger i det tidsrum deres normale 
lektioner/spisepause/frikvarter. Eleverne i overbygningen har undervisning fra 9:00-11:00, 
spisepause/frikvarter kl. 11:00-12:00 og undervisning igen fra 12:00-14:00. 

• Eleverne fra 0F – 5F skal alle benytte friskolens hovedindgang. Her vil Lotte tage imod elever-
ne fra kl. 7:45, og der vil stå en lærer klar til at modtage eleverne ude i alle klasselokaler. 

• Eleverne fra 6F – 9F skal alle benytte hovedindgangen ved Anettes kontor. Døren åbnes fra 
kl. 8:45. Der vil være en lærer, som cirkulerer imellem de fire klasselokaler i det tidsrum, 
hvor eleverne i 6F – 9F møder ind. 

• Førskolebørnene møder i tidsrummet fra kl 8:00-8:30 og afleveres ved hovedindgangen ved 
Anettes kontor, hvor Lotte vil tage imod dem. 

• Vi skal fortsat sikre, at der så vidt muligt ikke kommer forældre ind på skolen, og derfor skal 
eleverne afleveres og afhentes uden for skolen.  

• Det er ikke muligt, at børnene venter på skolen efter endt skoletid. 



• Eleverne vil sidde med 1 meters afstand, når de er i klasselokalerne. Afstanden er opmålt fra 
næsetip til næsetip, fra midt stoleryg til midt stoleryg. 

• De dage hvor eleverne har idræt skal de møde omklædt. Undervisningen foregår udendørs. 
Overbygningens elever skal klæde om og bade efter endt idrætsundervisning. 

• Der vil fortsat være intensiveret og hyppig rengøring; Det gælder gulve, toiletfaciliteter, 
kontaktpunkter som vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, dørhåndtag, 
håndspritsdispensere og køleskabshåndtag. 

• I alle klasselokaler er der monteret en håndspritdispenser lige indenfor døren, og i ude-
undervisningen er håndsprit tilgængeligt.  

• Vær obs på, at vanddispenseren i Mimers Brønd af hygiejniske hensyn er fjernet. Derfor skal 
alle eleverne medbringe en drikkedunk eller to, som skal være fyldt op hjemmefra. 

• Eleverne i 0F – 6F kan aflevere madpakker i køleskabene i Mimers Brønd. Overbygningens 
elever kan anvende køleskabet i Bifrost. 

• I frikvarterne er Midgård samt 0F – 2F på området omkring Bifrost, legestativerne og plænen 
foran børnehaven. 3F/4F og 5F/6F skiftes til at holde frikvarter på den store legeplads og 
kunststofbanen. På hvert af de anvendte områder vil der være en lærer, som holder opsyn. 

• I klassens time springer vi stadig forfriskningen over – og det gør vi i fællesskab, så ingen 
elever medbringer kage eller andet til uddeling. 

• I SFO-tiden er børnene fortsat ude.  
• Musikskolen afvikler undervisning i genåbningens 2. fase. 
• Skolebusordningen forbliver lukket, da vi kun må have elever på hvert andet sæde, og efter-

spørgslen matcher ganske enkelt ikke den restriktion. 
• Endelig har lærerne bedt mig reminde om, at eleverne skal møde med veludrustede penal-

huse, da vi ikke ”låner” af hinanden i denne tid. 
• Eleverne i 0F – 5F rykker i løbet af i morgen torsdag den 14. maj tilbage i deres vante klasse-

lokaler. De ældste friskoleelever samt efterskolens elever skal fra på mandag have deres 
lokaler og områder tilbage, og inden da skal lokalerne vaskes og sprittes af. 

• Sidst men ikke mindst: ALLE elever skal fortsat vaske hænder som det sidste, de gør, inden 
de om morgenen tager hjemmefra. Det er en forældreopgave, som vi har brug for jeres hjælp 
til.  

 
Afslutningsvist vil jeg sige, at vi glæder os HELT ENORMT MEGET til at gense vores ældste elever, og 
vi er SÅ taknemmelige for, at vi får lov til at afslutte skoleåret fælles. Til de elever fra 0. – 5. klasse, 
som nu har været tilbage på skolen – om end i en skoledag der på mange områder har været vendt 
helt på hovedet – skal der herfra lyde de største roser. HOLD OP hvor har de mødt den udfordring, 
den omvæltning og deres nye hverdag med glæde og styrke - og med en helt særlig umiddelbarhed, 
der simpelthen kun findes i børnehøjder, hvis I spørger mig. 
 I det billede spiller det naturligvis ind, at de har jer som forældre; TAK fordi I mentalt har klædt 
jeres børn så godt på igennem hele forløbet. Endelig ligger der naturligvis også en GIGANTISK indsats 
fra lærerne bag elevernes formåen. Jeg tror slet ikke, at det på ”forældreafstand” er helt muligt at 
forestille sig den umage og den ildhu, som brænder i lærerne for at give jeres børn den bedste skole-
dag. De fortjener så meget ros – meget mere end den, som jeg alene kan give dem. 
 
Plan 2 er klar, vi glæder os – god aften til jer alle, 
 
Anette 


