
 

Kære forældre på Lille Næstved Skole 
 

Hermed orientering om undervisning på skolen fra uge 6. 
I får nu den information, vi kan give på nuværende tidspunkt. Når vi ved mere detaljeret, får I 
mere info. 
Regeringen har besluttet, at elever fra 0. til 4.klasse fra uge 6 skal tilbage til fysisk undervisning på 
skolen. Børne- og Skoleudvalget i Næstved har den 1. februar 2021 besluttet at afkorte skoledagen 
ved onlineundervisning – se mere under afsnittet for 5. – 8. klasse. 
For elever i specialklasserne er der fortsat fremmødeundervisning. 
 

Elever i 0. til 4. klasse. 
Det var en dejlig besked, vi fik fra Regeringen i går. 
Fra mandag den 8. februar 2021 er alle 0. til 4. klasser tilbage til normal undervisning på skolerne 
med almindelige mødetider.  
Der vil være et særligt fokus på at få alle elever godt tilbage, og derfor kan undervisningen afvige 
fra det normale skema. Lige nu fokuserer vi på planlægningen af den første uge (uge 6).  
I uge 7 er der vinterferie. 
Inden da vil I kende planerne, som vil gælde fra mandag den 22. februar. 
Klassernes tilbagevenden planlægges således, at elever ikke vil være sammen med elever fra andre 
klasser i løbet af dagen. 
Der er SFO for tilmeldte børn. 
 

Elever i 5. – 7. klasse. 
Alle almenklasser vil fortsat blive undervist virtuelt. 
Dog ændres antallet af lektioner til fem lektioner dagligt fra mandag den 8. februar 2021. 
Hvilken betydning det får for skema og fagrække ved vi ikke på nuværende tidspunkt. Det vil I høre 
nærmere om. 
 

Elever i 8. klasse. 
Alle almenelever undervises fortsat virtuelt.  
Dog ændres antallet af lektioner til fem lektioner dagligt fra mandag den 8. februar 2021. 
Elever og forældre bedes være opmærksomme på, at det endnu ikke er afklaret, om de praktisk-
musiske valgfag bliver eksamensfag til sommer. Derfor planlægger vi med yderligere to lektioner 
til disse fag. 
Hvilken betydning det får for skema og fagrække ved vi ikke på nuværende tidspunkt. Det vil I høre 
nærmere om. 
 

Elever i 9. klasse. 
Vi planlægger med, at 9. klasserne kører fuldt skema, indtil en afklaring foreligger omkring 
eksamensfag. 
Dog vil der ikke blive undervist i valgfag. 
Når vi ved mere, vil I få besked. 
 



 

Mundbind/visir. 
Fra mandag den 8. februar 2021 vil det være et krav, at alle forældre, besøgende m.v. på skolen 
skal bære mundbind eller visir. Skolen henstiller til, at forældre så vidt muligt afleverer og henter 
udenfor skolens område. På forhånd tak for hjælpen. 
 

Nødundervisning.  
Der vil fortsat være etableret nødundervisning på skolen for elever i 5. – 9. klasse, som af 
forskellige årsager ikke kan deltage i onlineundervisningen. 
 
 
 


