
 
         4/2-22 

Kære forældre på Endrupskolen 

Forhåbentlig sidste information om corona 

Tak for jeres støtte under corona-epidemien, hvor I har sørget for at give besked til os ved smitte og ladet 

jeres børn blive hjemme, når der har været symptomer på corona-virus.  

Vi har haft meget kommunikation frem og tilbage med jer, og det er en stor lettelse, at vi nu kan slippe 

grebet og vende tilbage til en almindelig skolehverdag.  

Vi skriver ikke længere til jer, når der er smitte, da corona ikke længere anses for at være en samfunds- 

kritisk sygdom. 

Med udgangen af uge 6 stopper muligheden for kviktest på skolen, og vi kan igen få vores samlingslokale 

tilbage til glæde for elever og lærere. I vil en periode endnu få udleveret hjemmetest efter gældende regler. 

- Medarbejdere og elever i grundskoler opfordres fortsat til to ugentlige test. 
- Personer, der har været smittet inden for de seneste 12 uger, skal ikke testes, fordi de typisk tester 

positiv i den periode. 
- Test på 0. dagen er bortfaldet.  
- Medarbejdere og elever, der er øvrige kontakter opfordres i stedet til test efter 3 døgn, i form af 

antigen test eller PCR-test.  
 
Trafikpatruljen på Endrupskolen 

I onsdags havde vi besøg af trafikplanlægger Helle Lindevall fra Fredensborg Kommune og den lokale 

politiassistent Ljupce Eftimoski. Formålet var at anerkende eleverne på 7. årgang og deres lærere for et 

meget stort og vigtigt arbejde med at være skolepatrulje hver dag i al slags vejr. 

 

 

Politiassistent Ljupce deler gaver ud 



 

 

Trafikpatrujlen på arbejde 

 

Temauge i uge 6 

I næste uge arbejder klasserne med den landsdækkende uge sex, hvor der er fokus på køn, 

identitet og grænser. 5. årgang arbejder med PBL om Verdensmålshaven. 

Vinterferie 

Vi ønsker jer alle en god og velfortjent vinterferie i uge 7. Vi glæder os til at se alle igen med fornyet energi 

og til et snarligt spirende forår. 

 

Venlig hilsen ledelsen på Endrupskolen 

Marlene, Vibe, Lene og Helle 


