
Ugestatus uge 10 

Kære alle 

Jeg håber, at I har haft en god efterårsferie, og at I har nydt det gode vejr.  

COVID-19:  

I løbet af denne uge er smittetallet i Furesø steget, og det er især børn og unge (10-18 år), der bliver smittet 

lige nu. Der er flere af de andre skoler i kommunen, der har tilfælde med smittede elever i de ældste 

klasser, og på Søndersøskolen har vi i denne uge sendt enkelte elever på vores 9. årgang hjem til test. De 

pågældende elever har været i ”nær kontakt” med en pige fra en anden skole, som efterfølgende blev 

konstateret smitte med corona. Indtil videre er ingen af de hjemsendte elever testet positive.  

Det er ekstra vigtigt, at vi i fællesskab gør os umage med at hjælpe vores børn og unge med at huske at 

holde afstand, vaske hænder, se færre mennesker, kun at kramme de nærmeste og at blive hjemme, når 

man er syg.  

Vi vil gerne opfordre alle til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for sociale arrangementer, 

så vi sammen kan mindske risikoen for smittespredning.  

”Hvilke arrangementer bør aflyses i dagtilbud, på grundskoler, fritidstilbud og ungdoms- samt 

voksenuddannelser? [8/10 kl. 14:25] 

 Sundhedsmyndighederne anbefaler, at dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud (SFO og klub mv.) og ungdoms- 

og voksenuddannelser aflyser sociale arrangementer. Anbefalingen er foreløbig gældende til den 31. 

oktober 2020. Det kan for eksempel være klassefester og skolefester, der primært har et socialt formål. 

Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for 

dagtilbuddets/skolens/institutionens matrikel. 

Anbefalingen indebærer også aflysning af kolonier, lejrskoler eller studieture over flere dage, som er 

planlagt som led i dagtilbud eller undervisningen. Det skyldes, at det især i disse sammenhænge er 

vanskeligt at efterleve og opretholde krav og anbefalinger om hygiejne og afstand. Anbefalingen om 

aflysning gælder også, hvis kolonien, lejrskolen eller studieturen alene er for børn eller elever fra samme 

stue/klasse, der normalt færdes sammen i løbet af dagen. 

Dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner vil fortsat kunne afholde aktiviteter med et fagligt, 

styringsmæssigt eller administrativt formål. Det kan for eksempel være forældre-og skolebestyrelsesmøder, 

generalforsamlinger, valgmøder og opstillingsmøder til dagtilbuddets eller skolens bestyrelse, elevråd 

el.lign., forældremøder, dagtilbud-hjemsamtaler, skole-hjemsamtaler, optagelsesmøder/samtaler, 

introduktionskurser og brobygning. 

Alle aktiviteter skal fortsat ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende 

anbefalinger – herunder selvisolation, hygiejne og afstand. Der gøres opmærksom på, at 

Sundhedsstyrelsens retningslinjer løbende kan blive opdateret. 

 



Det bemærkes, at sundhedsmyndighederne også anbefaler aflysning af private arrangementer, der ikke 

arrangeres af dagtilbuddet, institutionen eller skolen, som eksempelvis klassefester, fødselsdage, lejrture 

mv. Dette gælder også selv om børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag. 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række gode råd til de unges hverdag i denne coronatid – dem kan I 

læse om her:  

www.sst.dk/da/corona/forebyg-smitte/saerligt-til-unge 

Bestilling af test hvis du har symptomer: 

Efterårs- og vintersæsonen betyder, at flere bliver syge med forkølelse, influenza og andre symptomer, der 

minder om COVID-19, og mange vil have behov for at blive testet og vurderet af en læge. Derfor bliver test-

systemet nu gjort mere enkelt for borgere med symptomer på COVID-19. Læs mere om, hvordan man 

hurtigt kan komme til test via linket: 

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Hvordan-faar-jeg-adgang-til-test-for-ny-coronavirus_-hvis-jeg-har-

symptomer-paa-COVID-19_ 

Virtuelle morgensamlinger 

I vores børnemiljø er vi begyndt at afholde virtuelle morgensamlinger hver torsdag med forskellige indslag 

fra aktuelle aktiviteter. Det virker som om, at børn og voksne er glade for det, nu hvor vi ikke kan samles. 

Jeg vil ønske jer alle en god weekend. 

På vegne af ledelsen 

Gitte Meinert 

 


