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Isbryderen 24/11 2021 
 
Kære forældre 
 

På grund af det aktuelle smittetryk med Covid-19 har vi 
besluttet os for at aflyse vores julearrangement d. 2/12. 
Vi synes, det er rigtigt ærgerligt, fordi vi havde glædet os 
til at være sammen med jer, men vi mener ikke, at det er 
forsvarligt på nuværende tidspunkt. 
 
Vi vil samtidig gerne benytte lejligheden til at opfordre 

jer til at følge myndighedernes anbefalinger til test og selvisolation. Det vil helt kort sige, at man skal blive 
hjemme og tage en test (det kan både være en hurtigtest og en PCR-test), hvis man har symptomer som 
feber og hoste. Hvis man er nær kontakt til en smittet, skal man testes hurtigst muligt og PCR-testes på 4. og 
6. dagen for kontakt, uanset om man har symptomer eller ej. Hvis man har symptomer, skal man blive 
hjemme indtil første negative PCR-test. 
 
Smittetrykket har desværre også betydet, at den bålplads, som Simon 
og eleverne har brugt til deres udeliv-projekt, er blevet lukket af 
myndighederne. Heldigvis har Simon været opfindsom, så nu laver 
eleverne et affaldsprojekt i stedet. Et projekt, som de fik meget ros 
for, af de kommunale medarbejdere på Fælleden.  
 
Første december starter Alice, som tidligere har været vikar på 
Isbryderen, i en fast stilling, det glæder vi os meget til. Alice har været 
kollega til Signe, som startede hos os 1. oktober, velkommen til dem 
begge.  
Vi oplever tilstrømning af elever. På stueetagen har vi sagt velkommen til Malou og Rosa, på anden sal har 
vi fået Nicky tilbage og 2. december starter Anneka og Anton i vores nye 8. klasse på første sal. Velkommen 
til dem og deres familier.  Dette betyder også, at vi har lavet lidt om på skemaerne og lærerfordelingen fra 
på mandag d. 29/11. 
 
 
De bedste hilsner 
Personalet på afdeling Kigkurren 
 


