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04. februar 2021

Kære forældre
Så kom den glædelige nyhed, at de yngste elever i 0.-4. klasse fra mandag d. 8. februar igen kan
komme i skole og SFO.
Det ved vi, at børnene glæder sig til og lærerene glæder sig til at møde børnene fysisk igen.
Selvom skolerne igen kan tage imod børnene og give dem mere normalitet i hverdagen, vil
skoledagen stadigvæk være anderledes og præget af coronarestriktioner.
Vi har valgt at give lærerne tid til at møde ind fysisk på skolen fredag d. 5. februar, så de kan
forberede sig og gøre lokaler klar til elevernes ankomst mandag. Derfor vil der på fredag d. 5.
februar ikke være fjernundervisning af eleverne fra 0.-4. klasse. Eleverne kan godt have
arbejdsopgaver at lave derhjemme, men lærerne vil ikke være tilstede bag skærmene.
Genåbningen medfører, at eleverne skal være i samme klasse/boble både i skoletiden og i
frikvarteret. Det betyder, at det er de børn, man går i klasse med, man også leger med i
frikvarteret.
I SFO skal børnene følge gruppeinddelingen fra skolen, hvis det er muligt. Børnene kan dog
indgå i en SFO-gruppe/boble, som kan bestå af andre børn end dem fra klassen, hvis der er få
børn eller i ydertimerne. Hvordan SFO-boblen bliver etableret, afhænger af hvor mange børn,
der går i SFO.
Derudover er der også fokus på håndvask, afspritning og hygiejne samt få-lærer-princippet. Det
betyder, at de enkelte klasser skal undervises af få faste lærere/pædagoger.
Der er med genåbningen også kommet nye krav til jer forældre. Det er nu blevet et krav, at
forældre og andre eksterne skal bære mundbind, når de færdes indendørs i skoler og SFO.
Fra mandag d. 8. februar kører busserne efter almindelig køreplan igen. Eleverne har brug for
at vende tilbage til en så normal hverdag som muligt med faste tidspunkter og rutiner, og vi vil
forsøge at give dem så almindelig en skoledag med det normale antal timer, så vidt det er
muligt.
Selve indholdet og organiseringen af undervisningen tilrettelægges ude på skolerne ud fra
bekendtgørelsen om nødundervisning samt de nationale retningslinjer om hygiejne.
Har I spørgsmål til genåbningen, den kommende undervisning eller andet er I velkomne til at
kontakte skolen.
Jeg ønsker alle en god og glædelig genåbning. Jeg er sikker på, at gensynsglæden over at se
venner og lærere på mandag d. 8. februar vil være stor.
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