Kære forældre,
Den gradvise genåbning af skolerne efter påskeferien betyder, at hverdagen for jeres børn bliver forandret
endnu engang. Fra at have været hjemme eller i nødpasning, skal børnene nu gradvist tilbage til den
hverdag, som de kender. Og så er den hverdag heller ikke være helt som den plejer. Skolerne skal leve op til
nogle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og samtidig skal vi sørge for, at børnene oplever det velkendt,
trygt og godt at være i skole. Det er en balancegang, hvor vi skal finde gode veje at gå. På skolerne bliver
der i disse dage og indtil genåbningen arbejdet på højtryk for, at skolen bliver indrettet og den nye hverdag
tilrettelagt, så vi lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer og er klar til genåbning og til det gode gensyn
med jeres børn.
Dette brev orienterer om, hvad den nye hverdag kommer til at betyde på skolerne. Noget af det får også
betydning for, hvordan I som forældre bidrager til, at vi lever op til retningslinjerne og samtidig skaber en
tryg og god skole for børnene, og hvorledes I kan støtte op.
Alle skal vaske hænder, når de kommer ind på skolen, og der skal vaskes hænder flere gange i løbet af
dagen. Der vil være vejledninger ved håndvaskene, der anviser korrekt håndvask Vi skal også sikre, at
forældre eller ledsagende voksne ikke samler sig ved indgangene til skolen. Disse to forhold har betydning
for, hvordan I som forældre bringer og henter jeres barn. Der vil være lokale konkrete måder, at organisere
det på afhængigt af de fysiske rammer f.eks. antallet af indgange, der kan benyttes, men vi vil gerne
appellere til jer, at I så vidt det er muligt siger farvel til jeres barn uden for skolen og med afstand til andre,
og at I også henter jeres barn uden for skolen. På den måde mindsker vi antallet af mennesker, der skal
vaske hænder og minimerer risikoen for at mange samles.
Antallet af indgange og håndvaske på skolen har betydning for, hvor mange der kan komme ind på skolen
ad gangen. Derfor kan der være skoler, hvor børnene kommer ind i hold i løbet af den første time. Skolen
orienterer jer om det, hvis det er sådan på jeres barns skole.
Selve skoledagen vil ikke være helt som den plejer. Undervisningen skal tilrettelægges, så størstedelen af
skoledagen foregår udenfor, der vil være fag, der ikke kan gennemføres efter Sundhedsstyrelsens
retningslinjer, SFOen skal indrettes, således børnene så vidt muligt kun er sammen med de samme børn,
som resten af skoledagen, og børnene skal sidde med to meters afstand, hvilket de fleste steder betyder, at
de ikke kan være sammen med hele klassen. Samtidig skal der bruges god tid på, at vænne sig til nye måder
at være sammen på og til at gøre hygiejnereglerne til vaner for alle. Det er alt sammen noget, der gør, at
forventningerne til skolen for en tid må være anderledes end de plejer.
Da der er tale om en gradvis genåbning vil der ikke blive registreret for fravær inden alle de årgange, der er
omfattet af genåbningen er i skole, det vil sige ikke før mandag d. 20. april.
Skulle der mod forventning være skoler, hvor genåbning ikke vurderes sundhedsmæssigt forsvarligt, vil I få
besked senest tirsdag d. 14. april
I bedes være opmærksomme på, at Sundhedsstyrelsen i vejledningen for gradvis kontrolleret genåbning af
skoler og fritidsordninger har fastlagt, at børn og unge med symptomer på sygdom, også milde symptomer
som forkølelse skal blive hjemme fra skole indtil 48 timer efter symptomerne ophører.
I vil få information fra jeres egen skole om, hvordan genåbningen konkret tilrettelægges hos jer.
Med venlig hilsen
Ulla Riisbjerg Thomsen, Chef for Uddannelse & Læring

