Kære forældre og elever!
Jeg håber, I alle har en nydt en påskeferie, hvor der forhåbentlig har været andet end
Coronavirus på dagsordenen. En meget glædelig begivenhed har i hvert fald fundet sted:
Mona, vores bestyrelsesformand, nedkom fredag d. 3. april med en lille datter! Et stort tillykke
til hele familien - ikke mindst de stolte storebrødre Anders, Harald og Valdemar.
Vi er godt i gang med at planlægge genåbningen af skolen og er selvfølgelig meget optagede af,
at alt foregår efter de sundhedsfaglige retningslinjer, der er udstukket. Vi vil være helt sikre
på, at vi lever op til kravene, inden eleverne bliver lukket ind, og derfor er det også først i
løbet af de kommende dage, I vil modtage info om hvordan og hvornår, vi præcis åbner
dørene igen.
I morgen (14. april) mødes personalet - med behørig afstand - til planlægning, og så hurtigt
det kan lade sig gøre, vil 0. - 5. klasserne komme i skole igen til en skoledag, der dog vil være
reduceret og meget anderledes end normalt.
Undervisningen skal helst foregå udenfor, hvis det kan lade sig gøre, så det siger sig selv, at
der er visse udfordringer forbundet med dette. Pt. arbejder vi ud fra at indskolingen kommer
til at møde fra 8.45 - 12.00 og mellemtrinnet (4. - 5. kl.) fra 8.45 - 13.05.
6. - 9. klasse vil fortsat modtage fjernundervisning, og i den forbindelse håber jeg, at særligt
forældre til 6. klasses elever vil have lidt tålmodighed i forhold til nyt materiale fra lærerne.
Mellemtrinnets lærere skal nu både undervise på skolen samt sørge for fjernundervisning, så
de første par dage håber vi, I kan få tiden til at gå med det allerede udleverede materiale.
Af hensyn til vores planlægning vil jeg meget gerne vide, hvornår I påtænker at aflevere (eller
sende med bus) jeres barn om morgenen, og hvornår I afhenter igen/eller de tager en bus. I
må meget gerne besvare denne mail med tidspunkter for dette.
Jeg vil anbefale, at der ikke planlægges med særlig meget tid på skolen, da vi pga af
restriktionerne ikke kan lave de aktiviteter, vi plejer. Børnene må ikke have fysisk kontakt,
hvilket nok kan blive lidt af en udfordring for de fleste.
RISIKOGRUPPEN
Vi har brug for at vide, om nogle af jeres børn er i risikogruppen og derfor ikke kan deltage i
undervisningen på skolen. Ligeledes har vi brug for at vide, om nogle af jer forældre er i
risikogruppen, og jeres børn af den grund ikke kan komme i skole.
Jeg vil derfor gerne bede om en mail med en tilbagemelding om dette så hurtigt, som det er
muligt.
Det er netop meldt ud, at hvis der er familiemedlemmer med Corona-smitte, skal man holde
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barnet hjemme.
Risikogruppen beskrives af Sundhedsstyrelsen som:
Personer med følgende kroniske sygdomme:
- Hjertekarsygdom (gælder ikke velbehandlet forhøjet blodtryk)
- Lungesygdom (gælder ikke mild og velbehandlet astma)
- Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion
- Kronisk leversygdom
- Diabetes type 1 og 2, især hvis man har følgevirkninger
- Muskelsygdomme og neuromuskulære sygdomme, hvor man har nedsat hostekraft eller
svært ved at komme af slim fra luftvejene
- Svær overvægt med BMI over 35-40 afhængig af, om man har andre risikofaktorer også
- Særlige blodsygdomme, hvor der vurderes at være øget risiko for komplikationer
Personer med nedsat immunforsvar som følge af:
- Blodsygdomme
- Organtransplantation
- Immunhæmmende behandling, herunder kemoterapi eller strålebehandling som led i
behandling af kræft
- HIV-infektion med svær påvirkning af immunsystemet
- Børn med kronisk sygdom (som ovenfor) eller som har følgetilstande efter at være født for
tidligt
Der var mange spørgsmål ved nedlukning af skolen, og der bliver nok ikke færre ved
genåbning af skolen. Vi er dog sikre på, at når vi med sund fornuft og jeres hjælpsomhed har
kunnet lukke skolen ned, så kan vi i fællesskab også skabe en genåbning, der giver mening for
børnene.
Vi glæder os meget til den dag, vi alle kan ses igen på skolen!
Pas godt på jer selv og hinanden indtil da.
Vh. Rasmus
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