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Kære forældre 

Skolen summer af liv på trods af corona-skygger i dagligdagen.  

Vi opfordrer til, at jeres børn bliver testet, og at de ældre elever bliver vaccineret. Det er vejen til så normal 

en skoledag som muligt. Vi gør alt, hvad vi kan for at undgå smitte på skolen, og vi videregiver rådgivning 

ang. corona-smitte efter bedste evne. Vi beder om jeres forståelse for, at vi ikke er sundhedsuddannede. Vi 

er afhængige af gode retningslinjer fra både sundhedsmyndigheder og forvaltning, og det får vi løbende, 

men det kan godt gå lidt stærkt ind i mellem. 

Testmulighed på skolen 

Vi er glade for, at vi allerede fra på mandag den 15/11 kan tilbyde to ugentlige testdage, tirsdag og torsdag 

kl. 8.00-15.00 for 3.-9. klassetrin. 

Ud over en masse god undervisning foregår der spændende projekter rundt om på skolen, bl.a. Lego 

League på 7. årgang, foredrag v/Julius Mygind på 8. årgang, besøg af UNESCO-ambassadører hos 

Verdensmålsrådet og elevrådet, planlægning af teknologiforløb i 1. klasse, en flot Halloween-fest i SFO og 

Klub og meget mere … 

Markering af børnenes dag den 19/11 
Som Unicef Rettighedsskole markerer vi på Endrupskolen Børnenes dag fredag den 19. november. Vi sætter 
den dag ekstra fokus på børns rettigheder. Temaet i år er "DEN GODE VEN ONLINE".  

I oktober var Rettighedsrådet til Børnetopmøde i FN-byen, hvor de arbejdede med temaet "Den gode ven 
online" sammen med elever fra andre Rettighedsskoler.  I Rettighedsrådet er flertallet børn fra 4.-9.kl. 
Rettighedsrådet har besluttet og planlagt to moduler med både teoretisk viden om, hvordan man holder 
den gode tone online og mulighed for at teste den gode stil og samarbejdsevne ved at spille Among us på 
telefoner (4.-9.kl.) og Minecraft education på computer (0.-3.kl).  

Indskolingen er i gang før spisepausen i 1. og 2. modul, og udskolingen er i gang efter spisepausen i 3. og 
4.modul. 

Vi håber sammen med Rettighedsrådet på, at vi med denne dag er med til at sætte fokus på "den gode ven 
online" - et stort ønske fra børnene. 

Kommunalvalg den 16/11 

Vi har valgsted i Endruphallen på tirsdag den 16/11. Valgstedet åbner kl. 8.00. Vi beder jer om forståelse og 

hensyntagen til den ekstra trafik, der vil blive hele dagen omkring skolen. 

 

Venlig hilsen ledelsen på Endrupskolen 

v/Helle 


