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OBS - OPDATERET INDBYDELSE                Mårslet 05.11.2020. 

Kære forældre til børn der skal starte i børnehaveklasse til august 2021. 

Pga. situationen omkring Covid-19 er vi nødt til at ændre i rammesætningen for vores 

informationsmøde. 

Mødet er i år forældre, der ikke i forvejen har børn på Mårslet skole. Det vil sige, at hvis du 

har børn på skolen og er afklaret med skolevalg for dit barn, må du meget gerne vælge mødet 

fra, så vi får begrænset deltagerantallet. 

Til jer, der ikke har børn på skolen, tilbyder vi et møde, efter Sundhedsstyrelsen 

retningslinjer. I bliver inddelt i 3 faste grupper, der skal rundt 3 steder og høre forskellige 

oplæg.  

For at deltage I mødet, har vi brug for tilmelding – du skal: 

• Ringe og tilmelde dig mødet til skolens kontor på 8713 9640, senest den 9/11 kl. 

14.30 

• Ved tilmelding får du et nr. som anviser hvilken indgang du skal gå til den 12/11 

Mødet afholdes som planlagt den 12/11 kl. 19.00-20.30 for tilmeldte forældre: 

• Gå til den indgang med det anviste nr. Se vedhæftede kort – I skal ind udefra.  

• Medbring mundbind, som du skal have på når du går og står 

• Hold mindst 1 meters afstand til andre forældre og personale 

• Sprit dine hænder af ved indgang til et nyt lokale, og rør ved så få ting som muligt 

• Sæt dig på de anviste pladser  

• Medbring evt. egen vandflaske, da der ikke er servering til mødet 

Når sidste oplæg er slut, afsluttes mødet – Der vil i år desværre ikke være mulighed for få 

en yderligere snak med medarbejdere og skoleledelse omkring skolestarten. Men du er altid 

velkommen til at kontakte pædagogisk leder Pernille Lauritsen på 30227816 ved spørgsmål 

eller andet. Ligeledes vedhæfter vi med dette brev vores skolestartspjece og et bilag om 

tegning. På vores hjemmeside finder du vores to årshjul, som uddyber de planlagte aktiviteter 

inden skolestart: https://maarsletskole.aarhus.dk/vores-skole/foer-dit-barn-starter-

overgang-fra-dagtilbud-til-skole/ 

Der deltager i år IKKE repræsentanter fra dagtilbuddene i Mårslet.  

Vi håber på jeres forståelse og vi ser frem til at hilse på jer trods de begrænsninger Covid-

19 sætter om arrangementet. 

Med venlig hilsen 

Pernille Lauritsen                              Inge Pedersen 

                                 Pædagogisk leder, indskolingen         Skoleleder 
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