Rynkeby Friskole 25. november 2021

Kære forældre!
Desværre er vi atter i den situation, at vi bliver nødt til at forholde os til Coronapandemien i
stigende grad.
Vigtigst af alt: Hvis elever har symptomer (forkølelse, hoste, feber o. lign.) skal de holdes
hjemme, til de er raske.
Lige nu er der mulighed for kviktests på skolen hver mandag formiddag for elever fra 9 år og
op. Mange benytter sig af dette, men der er også forældre, der selv sørger for testning af deres
børn. Muligvis bliver der åbnet for muligheden for at også børn under 9 år kan testes, men vi
ved ikke noget konkret endnu. Testning/vaccine er en anbefaling, men ikke et krav i forhold
til fysisk fremmøde, hverken for elever eller personale. Vi vil dog opfordre til, for alles skyld,
at alle følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
Hvordan forholder man sig ved smittetilfælde? Hvis man er smittet, skal man straks gå i
isolation og ringe til Coronaopsporingen på 32 32 05 11.
Hvis man er nær kontakt i skolen, skal der foretages en test hurtigst muligt (0. dagstest) samt
på 4. og 6. dagen, men eleven skal ikke isoleres/hjemsendes. Vi må IKKE sende symptomfri
elever hjem, hvis de er nære kontakter i skolen.
Som sundhedsstyrelsen skriver:
Kan dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner hjemsende børn/unge/voksne, som er nære kontakter?
Nej. Der kan alene hjemsendes ikke-smittede og symptomfri børn, elever, klasser og hold, når det sker efter
foranstaltninger (påbud) fra Styrelsen for Patientsikkerhed i medfør af epidemilovens § 33.
Skolen kan dog opfordre til, at nære kontakter følger sundhedsfaglige anbefalinger, og lader sig teste og/eller
isolere sig i overensstemmelse hermed.

Hvis man er nær kontakt I HUSSTANDEN, skal man blive hjemme indtil en negativ pcr-test på
6. dagen. Dette gælder dog ikke, hvis man er færdigvaccineret eller tidligere har haft Corona –
så må man komme i skole efter den første negative test. Dog skal man stadig have en pcr-test
på 4. og 6. dagen.
Hvis I som forældre alligevel vælger at holde jeres børn hjemme til efter 6. dagstesten, vil vi
som skole ikke protestere mod dén beslutning.
Som tidligere nævnt, har vi gjort os nogle gode erfaringer omkring elevernes selvhjulpenhed,
når forældrene ikke gik med ind på skolen om morgenen, så dette vil vi gerne holde fast i.
Forældre er meget velkomne inde på skolen hver fredag morgen, hvis de har lyst til at deltage
i morgensamling. Der vil også blive afholdt regelmæssige og hyppige ”forældrekaffe”eftermiddage i SFO, hvor alle skolens forældre er meget velkomne til at kigge forbi.
Bedste hilsner
Rasmus
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