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Kære forældre  

 

Nu nærmer sommerferien sig med raske skridt, og planerne for det nye skoleår er på plads. 

 

Afslutningen har i år både lignet traditionerne og været anderledes. Noget har vi kunnet gøre, 

som vi plejer, og noget har vi måttet tænke nyt pga. Corona-situationen.  

 

I aftes holdt vi dimission for 9. årgang på den smukkeste sommeraften, først for 9.x og så for 

9.y. Det var en stolt årgang, der sagde farvel til Endrupskolen. Med flotte karakterer drager 

eleverne nu videre til nye oplevelser, nye relationer og nye udfordringer. Eleverne har i en lang 

periode haft en meget anderledes skolegang med virtuel undervisning hver for sig. Det var 

dejligt at have dem samlet tilbage, så de i fællesskab kunne afslutte 10 års skolegang. Det 

gjorde de dygtigt og kreativt med udklædning, karameller og virtuel revy, der blev vist i alle 

klasser.  

 

I dag har alle klasser traditionen tro været på udflugter for sammen at slutte skoleåret af på 

hyggelig vis. Fredag kan vi desværre ikke samles i hallen, som vi plejer, det bliver anderledes 

at gå på sommerferie uden at synge fælles sommerferiesang. Klasserne har klassedag, hvor de 

ønsker hinanden god sommer og siger farvel til de lærere, de ikke skal have næste skoleår. 

Skoledagen slutter kl. 11.00. 

 

Hele dette forår har været andeledes og helt specielt. Midt i alle bekymringer og alt besvær 

med hjemmeundervisning, afstand, håndvask, opdeling i grupper, hold og klasser osv., har det 

været dejligt at se, at det er lykkedes at skabe rammer for børnene, der har givet tryghed og 

god trivsel. Børnene har mødt nye måder at lære og at være sammen på. Der har været tildelt 

ekstra resurser, der har bidraget til, at børnene har kunnet være sammen i mindre grupper til 

forskellige aktiviteter både ude og inde.  

At det er lykkedes at komme så godt igennem denne periode skyldes både lærere og 

pædagogers gode planlægning, opfindsomhed og engagement i at skabe god undervisning 

under andre rammer, og jeres tillid og opbakning omkring de enkelte klasser.  

 

Når børnene vender tilbage efter sommerferien bliver det til en skoledag med en længde, som 

de kender fra før Corona-perioden.  
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Med hensyn til 1. skoledag den 10. august afventer vi eventuelle nye retningslinjer for 

samvær. Det betyder, at vi i uge 32 skriver til jer på Aula mht., om vi alle kan samles om 

flagstangen, som vi har tradition for, eller om børnene skal møde ind andre steder på skolen. 

Det er dog sikkert, at alle elever skal møde den 10. august kl. 9-11, og at vi glæder os til at 

byde dem velkommen tilbage. 

 

Vores tradition med at holde Endrupdag den første lørdag i september kan desværre ikke 

gennemføres i år. Vi vender tilbage med Endrupdag den 4. september 2021.  

 

Vi siger tak for det gode samarbejde i skoleåret, der er gået, og ønsker alle familier en dejlig 

sommer.  

 

De bedste sommerhilsner  

Vibe, Marlene, Lene og Finn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


