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15. august 2021

Ukioq atuarfiusumut nutaamut tikilluaritsi
Velkommen til et nyt skoleår
Nalunnguarfiup Atuarfiani atualernissaq:
Første skoledag på Nalunnguarfiup Atuarfia:
Ataasinngorneq 16. august 2021
Atualeqqaartussat 1. D aamma 1.H nal. 11.00 – 11.45 ingerlaannartumik blok 2´kkut
inissaminnut iseriartussapput. Angajoqqaat inersuarmiiginnassapput (aulami). Kaffeqarumaarpoq.
Atualeqqaartunut inersimasut marluinnaat peqataasinnaapput, atuarfimmiinnermilu qanermut
assiaquteqartoqassaaq
Atualeqqaartussat 1. E aamma 2.H – 8.H:
Nal. 12.00 – 12.45 ingerlaannartumik inissaminnukassapput.
Atuartut angajoqqaallu namminneq blokkertik kisiat iserfigisassavaat, kiisalu ”pulaartut”
atuartuutimik blokkianniiginnartassapput. Angajoqqaat inersuarmiiginnassapput (aulami).
Kaffeqarumaarpoq. Atualeqqaartunut inersimasut marluinnaat peqataasinnaapput,
atuarfimmiinnermilu qanermut assiaquteqartoqassaaq
2. klassimiit 5. klassimut nal. 9.00 – 10.30. Atuartut katersuuteqqaaratik inissaminnukassapput.
Atuartut atuarnerup nalaani iniminniiginnartassapput. Angajoqqaat peqataanissaat
innersuutiginngilarput, pisariaqartitsiguilli atuartup klasselærissaa isumaqateqarfigigiuk.
Marlunngorneq 17. august 2021
6.-10. klassit:
Uani naqqani takusinnaavat qaqugukkut klassit sorliit aallerumaarnersut.
Akulliit
6. klasse
Nal. 14:00-14:45
7. klasse
Nal. 15:00-15:45

Angajulliit
8. klasse
Nal. 12:00-12:45
9. klasse
Nal. 13:00-13:45
10. klasse
Nal. 14:00-14:45

Atuartut blokkiisigut taamaallaat isertoqarsinnaavoq, kiisalu peqataasussat allat aamma atuartut
blokkiiniissinnaallutik.
Peqqinnissaqarfiup innersuussutai malinneqassapput.
Mandag den 16. august 2021

1. kl.: Se særligt program.
1.D og 1.H møder fra kl. 11.00 - 11.45. Eleverne går direkte til klasselokalet. Forældrene henvises
til aulaen, hvor der vil være borde opsat til kaffe. Der må max. deltage to forældre til hver elev.
Der er krav om mundbind for forældrene, mens de er indendørs på skolen.
1.E og 2.H – 8.H:
1.E møder fra kl. 12.00 - 12.45. Eleverne går direkte til klasselokalet. Forældre henvises til Aulaen,
hvor der vil være borde opsat til kaffe. Der må max. deltage to forældre til hver elev.
Der er krav om mundbind for forældrene, mens de er indendørs på skolen.
2. – 5. kl. Møder kl. 9 - 10.30. Eleverne skal gå direkte i klasserne via egen Blok.
Eleverne må kun være i eget klasselokale hele tiden, mens de er på skolen.
Vi anbefaler, at forældre ikke deltager. Er der behov for, at du som forældre deltager, kan dette
aftales med klasselæreren.
Tirsdag d. 17 august 2021
6. - 10. kl.:
Her forneden kan I se, hvornår hvilke klasser skal afhente.
Trin 2
Trin 3
6. klasse
8. klasse
Kl. 14:00-14:45
Kl. 12:00-12:45
7. klasse
9. klasse
Kl. 15:00-15:45
Kl. 13:00-13:45
10. klasse
Kl. 14:00-14:45
Adgang til skolen og ophold på skolen er kun tilladt for eleverne i egen blok. Gæster bedes kun
opholde sig i den blok, hvor de er på besøg.
Vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta / Med venlig hilsen
Atuarfiup pisortaa / Skoleinspektør
Dan Christensen

