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Kære forældre på Endrupskolen 

Information om corona-smitte 

Vi sender hermed en opfølgning på vores sidste nyhedsbrev, hvor vi beskrev testmulighed på skolen to 

gange om ugen – tirsdag og torsdag kl. 8.00 – 15.00 for 3.-9. klassetrin. 

Tilbuddet om test er blevet meget aktuelt nu, hvor vi har et smitteudbrud på vores 7. årgang, hvor både en 

lærer og 5 elever er testet positive med Covid-19. 

 

Vi har brug for jeres opbakning til testning, og vi opfordrer jer kraftigt til, at I taler med jeres børn om 

vigtigheden i at lade sig teste.  

Vi har fået tilsagn fra 76% af forældrene på Endrupskolen, om at jeres barn må blive testet, men vi oplever 

desværre rigtig mange børn sige, at de ikke skal testes. Antallet af børn der siger, at de ikke skal testes og 

jeres tilsagn passer ikke sammen, og det synes vi, at I skal vide, særligt nu, hvor vi har smitte på skolen. 

Det bekymrer os, og det bekymrer lærerne. Lærerne står hver dag med mange elever, og de går også på 

tværs mellem klasser, så vi skal passe på ikke at komme i en situation, hvor undervisningen ikke kan 

opretholdes fornuftigt. 

Aflysning af julearrangementer for forældre 

Vi er desværre nødsaget til at aflyse alle arrangementer, hvor der er forældre inviteret pga. corona-

situationen. Det gælder også vores juleafslutning i Slotskirken og den fælles juleafslutning i hallen. 

Vi skal holde vores årgange adskilt, så vi kan dæmme hurtigt op for evt. smitte. Vi har drøftet dette på 

tværs af alle skoler i Fredensborg Kommune, og vi er enige om den samme strategi vedr. 

forældrearrangementer frem til jul. 

 

Vi er rigtig kede af udmeldingen. Lærere og pædagoger vil gøre alt for, at december måned stadig bliver en 

dejlig tid med julehygge i klasserne. Vores dygtige 3. klasser er ved at forberede Lucia udendørs, så vores 

elever får en god oplevelse med den begivenhed. 

 

Venlig hilsen ledelsen på Endrupskolen 

v/Helle 


