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Kære forældre
Vi glæder os meget til at byde alle eleverne tilbage på Søndersøskolen den 10. august. Det bliver godt at
tage hul på et nyt skoleår, hvor der forhåbentlig venter mange lærerrige, sjove og spændende oplevelser
for os alle og ikke mindst jeres børn.
Lige nu arbejdes der med at gøre skolen klar til på mandag. De nye retningslinjer og anbefalinger fra Børneog Undervisningsministeriet skal fortolkes og omsættes til en lokale kontekst, og det pædagogiske
personale forbereder årsplaner og indretter klasselokaler. Derudover er der flere faglokaler, der skal
genetableres efter en periode, hvor de har fungeret som klasselokaler for vores elever.
Flere af jer har sikkert fulgt med i medierne i den sidste tid og er spændte på, hvad det egentlig er for en
skole, der møder jeres børn efter et noget anderledes forår.
Børne- og Undervisningsministeriet har den 19. juni udsendt nye retningslinjer og anbefalinger for
grundskolerne i forbindelse med forebyggelsen af smittespredning af COVID-19. Retningslinjerne trådte i
kraft d. 1. august og medfører blandt andet, at skolerne igen skal følge de almindelige bestemmelser i
lovgivningen, og at kravet om 1 meters afstand mellem eleverne i klassen kan fraviges, hvis det er
nødvendigt for at kunne afvikle undervisningen efter de almindelige bestemmelser.
Kort fortalt betyder det, at eleverne således skal have det vante timetal og den fulde fagrække, og at de kan
vende tilbage til deres klasselokaler. Samtidig er der en række sundhedsfaglige retningslinjer og
anbefalinger, der skal følges, og vi skal alle fortsat have en øget opmærksomhed på afstand, hygiejne og
rengøring i hverdagen.
Selvom vi nu er et skridt nærmere en almindelig skoledag, vil aktiviteter relateret til skolens virksomhed
tilrettelægges, så de sundhedsfaglige retningslinjer kan overholdes, og vi kan begrænse smittespredning af
COVID-19. Derfor vil der være en del rutiner og vaner fra tiden før sommerferien, der går igen.
Vi fastholder de gode vaner med grundig og hyppig håndvask, at holde afstand og sidst men ikke mindst at
syge børn og voksne ikke kommer på skolen og bliver hjemme, indtil de har været symptomfri i 48 timer.
Vi skal nu finde en god balance mellem at leve op til kravene i fagene og samtidig finde tid til at efterleve
retningslinjerne og anbefalingerne om ekstra god hygiejne. Her håber vi på, at I har forståelse for, at
håndvask og andre procedure, der skal hindre smittespredning, vil tage lidt tid fra undervisningen. Men vi
lover jer, at vi som altid vil gøre vores yderste for at skabe de bedst mulige rammer for jeres børn i forhold
til trivsel, læring og tryghed.
Jeg vil i denne manual forsøge at skitsere rammerne for vores opstart og første tid af skoleåret 20-21 så
godt som muligt, så I forhåbentlig får et grundigt billede af, hvilken skole der venter jeres børn. Klassernes
lærere og pædagoger vil orientere jer om indholdsdelen i skoledagen via de vante kanaler som Aula,
Docendo og Meebook, og I kan tilgå klassens skema via Docendo.
Jeg vil opfordre jer til at orientere jer i manualen, så I og ikke mindst jeres børn er godt forberedte på
opstarten.
Vores rammer for genåbningen i fase 3 er naturligvis tilrettelagt efter Sundhedsstyrelsens senest gældende
retningslinjer samt de nye retningslinjer og anbefalinger fra BUVM:
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https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/jul/200701-regler-og-retningslinjer-fra-den-1--august-ernu-udstedt-i-ny-bekendtgoerelse
Derudover følger vi kommunens instrukser for hygiejne og adfærd.

Rammerne for undervisningen
Ifølge de nye retningslinjer fra Børne- og undervisningsministeriet skal skolerne igen følge de almindelige
bestemmelser i lovgivningen. Det betyder, at vi skal efterleve Fælles Mål og fagrækken. Samtidig er der en
række sundhedsfaglige retningslinjer og anbefalinger, der skal følges, og vi skal alle fortsat have en øget
opmærksomhed på afstand, hygiejne og rengøring i hverdagen.
Ifølge retningslinjerne anbefales det, at elever og personale holder 2 meters afstand ved sang, råb og
lignende. I musiklokalet har vi markeret krydser på gulvet med 2 meters mellemrum, så vi fortsat kan have
undervisning i sang.
Grundet afstandskravet holder vi ikke morgensang eller store samlinger i børne- og ungemiljøet på
Søndersøskolen.
Nogle af fagene kan opleves at være tillempet på forskellig vis mhp. at kunne leve op til de fortsatte regler
for hygiejne. Det gælder billedkunst, musik, madkundskab, fysik og idræt og svømning.
Idræt foregår som udgangspunkt udendørs. Vi er dog begyndt at benytte vores indendørs faciliteter efter
de gældende retningslinjer.
Vores ungemiljø bader efter idræt. Dette foregår efter følgende retningslinjer:
Alle fire omklædningsrum tages i brug - det betyder, at pigerne fra den ene klasse benytter det ene
omklædningsrum, pigerne fra den anden klasse det andet osv. Derved holder vi klasserne adskilt.
Der er afstand mellem bruserne, og eleverne må kun være et bestemt antal i bruserummet af gangen, så vi
sikrer den fornødne afstand.
Der sprittes af i omklædningen efter brug som vanligt.
Eleverne skal vaske hænder inden og efter idræt som vanligt.
Børnemiljøet bader fortsat ikke efter idræt.
Skolens materialer, herunder devices, må gerne anvendes af elever. Hvor det giver mening, skal der
afsprittes og/eller vaskes hænder før og efter brug.
Under Coronaskolen fik vi mange gode erfaringer med udeskole, som vi bestemt vil tage med os
fremadrettet, og der vil fortsat være udeundervisning, når det giver mening i forhold til undervisnings
indhold.
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Der kan være helt særlige tilfælde, hvor en skole på grund af de sundhedsfaglige anbefalinger ikke kan
gennemføre undervisningen efter almindelige regler, fx på grund af konstaterede smittetilfælde på skolen. I
disse tilfælde finder reglerne om nødundervisning (jf. dagtilbud- og nødundervisningsbekendtgørelsen)
anvendelse.

Afstandskrav, klasser og lokaler
Sundhedsstyrelsen vurderer, at man på skolerne fra 1. august kan fravige fra den generelle anbefaling om
at holde minimum 1 meters afstand mellem elever i samme klasse. Det betyder, at vi kan afvige kravet om
1 meters afstand i de tilfælde, hvor en fravigelse er en forudsætning for at efterleve de almindelige krav i
undervisningen. Dette gælder både i klasserne og på valgfagshold, og for undervisningen i et klasselokale, i
et værksted eller et faglokale.
På Søndersøskolen vil klasserne således vende tilbage i egne klasselokaler, og indretningen i klasselokalerne
vil bære præg af, at der er en meter imellem eleverne i klassen. Der kan være tilfælde, hvor dette ikke kan
lade sig gøre, og her vil vi være ekstra opmærksomme på bl.a. hygiejne og begrænsningen af ansigt til
ansigt kontakt. Derudover vil der være to meter fra lærerens placering til 1. række elever i klasselokalet ved
tavleundervisning.
Vi kan igen tage vores faglokale i brug. Her vil vi i tråd med retningslinjerne have et stort fokus på, at
kontaktpunkter rengøres i forbindelse med skiftet, og alle skal vaske hænder inden og efter lokaleskift.
For at undgå for mange smitteflader skal eleverne, når de er indenfor i udgangspunktet kun opholde sig i
eget klasselokale. Gangene og fællesrummene benyttes kun ved toiletbesøg, eller når man skal til og fra
faglokaler. Der kan være forhold, der betyder, at en mindre gruppe af elever kan sidde og arbejde i
fællesrummene eller i andre lokaler end klasselokalet, men det er efter aftale med det pædagogiske
personale.
I børnemiljøet er vi begyndt at anvende skolens garderober. De er omplaceret og benyttes KUN klassevis.
Vi har særlige venterum, som kan benyttes, hvis børn bliver syge i løbet af dagen.

Kontakt mellem elever
Ifølge retningslinjerne er det fortsat klassen, der er udgangspunktet for elevernes hverdag, og derfor skal
undervisningen og pauserne foregå klassevist.
Dog kan eleverne deltage i undervisningen sammen med elever fra andre klasser i forbindelse med fx
valgfag, og her vil vi have ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne.

Mødetider, pauser og udeområder
Ifølge de nye retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet anbefales det, at pauser og frikvarterer
så vidt muligt holdes klassevist og forskudt, men så længe skolen sørger for, at elevernes aktiviteter i videst
muligt omfang foregår inden for klassen, kan flere klasser godt holde frikvarter samtidigt og fx opholde sig
på udendørsarealer.
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På Søndersøskolen har vi valgt at zoneinddele udeområderne, så hver årgang har hvert deres udeområde.
Vi sætter ekstra gårdvagter ind, således at der er en kendt voksen per årgang med ude i pauserne, som
guider og hjælper børnene med ikke at blande sig med de andre klasser på årgangen i pauserne.
I børnemiljøet er der forskudte pauser, så børnene får mere plads at lege på.
Vi har vedhæftet en oversigt over udeområderne. Denne oversigt kan blive revideret, hvis det viser sig, at
der bliver for tæt på områderne.
Alle skolens elever møder ind i et tidsinterval på 15 minutter fra kl. 8-8.15. Derved forsøger vi at undgå alt
for megen trængsel udenfor døren og ved håndvasken.
Eleverne skal fortsat møde ind ved havedøren til klasselokalet. Læreren vil stå og tage imod eleverne om
morgenen og sikre, at eleverne som det første vasker hænder, inden de sætter sig på deres plads.

Forældre og pårørendes adgang til skolen
I udgangspunktet må forældre og pårørende godt komme ind på skolen, så længe de til enhver tid følger
gældende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om afstand, god hygiejne og rengøring. På Søndersøskolen vil
vi gerne opfordre jer forældre til at begrænse jeres gang på skolen, og at denne primært foregår i
forbindelse med et aftalt møde eller en indkøringsperiode.
Derudover vil vi gerne fastholde, at elever i 2. klasse og op afleveres på parkeringspladsen. Vi er klar over,
at der kan være individuelle hensyn, og det aftaler man med klasselæreren.

Mødevirksomhed på skolen
Alle aktiviteter forbundet med skolens virksomhed er undtaget fra forsamlingsforbuddet, men de
sundhedsfaglige retningslinjer vedr. afstand og hygiejne gælder ved alle typer af aktiviteter for både børn
og voksne på skolen. Det betyder, at vi kan holde fysiske møder på skolen, hvis anbefalingerne om afstand
og hygiejne kan overholdes, og hvis det vurderes, at det ikke er hensigtsmæssigt, at møderne afvikles
virtuelt. Vi kan således holde både skole-hjemsamtaler og forældremøder på skolen, når blot alle
overholder kravene om hygiejne, afstand, og at man ikke kommer, hvis man har symptomer på sygdom. I
den seneste tid har smittetrykket været stigende, og derfor vil vi løbende vurdere, om det er mest
hensigtsmæssigt at afvikle møderne fysisk eller virtuelt, eller om det er nødvendigt at udskyde møderne.
Rammer for forældremøder
Vi har udarbejdet nedenstående rammer for årets første forældremøder:






Forældremøder afholdes i klasserne, og der vil ikke være en fællesdel for årgangens forældre som
vanligt
Det er kun den ene forælder, der deltager (derved kan vi leve op til afstandskravet på en meter)
Ind- og udgang via havedøren
Forældrene sidder på deres eget barns plads, der er markeret med navneskilt
Forældrene og medarbejdere skal overholde retningslinjer med god håndhygiejne og holde afstand
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Ledelsen, forældrerådet og skolebestyrelsen kommer i rundt i klasserne og informerer om relevante
emner
Det er kun symptomfrie medarbejdere og forældre, der deltager.

Vi håber, at I vil være med til at bakke op om dette, så vi kan passe på hinanden.
Her følger en oversigt over forældremøder i skoleåret 20/21
Team 0:18. august kl. 17.15-19.15
Team 1: 9. september kl. 17.15-19.15
Team 2: 17. august kl. 17.15-19.15
Team 3: 1. september kl. 17.15-19.15
Team 4: 3. september kl. 17.00-19.00
Team 5: 25. august kl. 17.00-19.00
Team 6: 10. september kl. 17.15-19.15
Team 7: 15. september kl. 17.00-19
Team 8: 8. september kl. 17.15-19.15
Team 9: 7. september kl. 17.15-19.15

FFO
Vores FFO følger normal åbningstid. Ifølge retningslinjerne anbefales det, at aktiviteterne tilrettelægges, så
børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og voksne. I ydertimerne fx ved morgenåbningen eller sidst
på dagen kan personalet samles på tværs af grupper/klasser i det omfang, det er nødvendigt.
Morgenåbningen vil fortsat foregå i blok C, og aktiviteterne fra 16-17 vil primært foregå udenfor.

Håndvask
Ifølge retningslinjerne skal vi benytte den samme procedure ved håndvask som før sommerferien. Det
betyder, at alle børn og voksne vasker hænder som det første, når de kommer på skolen. Herudover vaskes
der hænder efter toiletbesøg, næsepudsning, før måltider, efter pauser, ved skift af lokaler, og når
hænderne er synligt snavsede. Vi følger Sundhedsstyrelsens guide til at vaske hænder:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/film_vask_haender
I må gerne genopfriske denne hjemme inden på mandag og minde jeres børn om, at vi skal hoste og nyse i
albuen.
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Mundbind
Ifølge den kommunale instruks skal vi på skolerne minimere brugen af den offentlige transport i
myldretiden. Det vil vi efterleve på bedste vis. Hvis en klasse skal på en skoleudflugt, der indebærer
transport med offentlige transportmidler i myldretiden, kan skolen rekvirere mundbind til medarbejdere,
men som udgangspunkt bliver forældrene bedt om selv at sikre mundbind til deres børn, hvis de ønsker
brugen af mundbind, jf opfordring fra Sundhedsstyrelsen.
Der er ikke krav om brug af mundbind ved ankomst til skoler og FFO. I skoletiden anvendes ind til videre
skoleregler, og det betyder, at eleverne IKKE skal anvende mundbind ved adgang og afgang til
idrætsfaciliteter og svømmefaciliteter
Nedenfor er link til folder om brugen af mundbind:
https://www.sst.dk//media/Udgivelser/2020/Corona/Mundbind/25875_SST_Corona_Mundbindindsats_Folder_A5_Digital_090
7.ashx?la=da&hash=5071DD0BDC62023449D1829D624EACCAD3668414

Visir
Lærere og pædagoger kan anvende visir men ikke mundbind i undervisningen.

Rengøring
Center for Kommunale ejendomme (CKEA) sørger for, at alle berørte lokaler på skolen bliver rengjort efter
de udstukne retningslinjer.

Mad og måltider
Der må fortsat ikke deles mad mellem hinanden. Der må deles slik/is ud, som er indpakket i pap/papir og
ikke har været ude af emballagen inden uddeling. En person enten en voksen eller et barn deler ud til de
andre elever forudgået af korrekt håndvask.

Brugen af køleskabe
For at begrænse smittefladerne benytter vi ikke køleskabene.

Elevskabe
Flere af skolens elever har lejet elevskabe, og fra næste uge kan de igen benyttes. Det er blot vigtigt, at det
kun er eleven, der betjener eget skab, og at det benyttes efter aftale med læreren.

Fravær
Skolen skal igen registrere fravær efter de almindelige bestemmelser, som I kan læse om via linket:
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https://www.uvm.dk/folkeskolen/organisering-og-ledelse/foraeldrenes-rolle/fravaersregler-ifolkeskolen/materiale-til-foraeldre

Sundhed og hygiejne
Vi tager fortsat udgangspunkt i Sundhedsstyrelsen tre grundelementer i forebyggelse af smittespredning,
som fremgår i prioriteret rækkefølge:
• Isolation af personer med symptomer f.eks. i eget hjem eller på sygehus
• Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter
• Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barriere
Sundhedsstyrelsens fem generelle råd er:
1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
2. Host eller nys i dit ærme - ikke i dine hænder
3. Undgå håndtryk, kindkys eller kram - begræns den fysiske kontakt
4. Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen
5. Hold afstand - bed andre tage hensyn
Disse grundelementer og generelle råd er helt centrale for afviklingen af skoledagen for både børn og
voksne, og de er væsentlige forudsætninger for at hindre smittespredning af COVID-19 i Danmark.
Sundhedsstyrelsens retningslinjer kan hentes på styrelsens hjemmeside.
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning

Symptomfri, hvad indebærer det?
Kun symptomfrie børn og medarbejdere må møde op!
Har man symptomer på sygdom, også ved symptomer som forkølelse, skal man blive hjemme fra skole,
fritidsordning eller arbejde og kontakte egen læge eller 1813 mhp test for COVID-19 og vejledning i forhold
til isolation. 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 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-harsymptomer-paa-COVID-19_
Symptomer på sygdom kan være fra både øvre og nedre luftveje, det kan fx være hoste, feber, ondt i
halsen, muskelsmerter, vejtrækningsbesvær, hovedpine. Stoppet næse eller løbenæse - uden andre
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symptomer - er ikke typisk for COVID-19, dvs. det er ikke sandsynligt, at symptomerne skyldes COVID-19.
Symptomer vurderes ud fra et forsigtighedsprincip. Søg sparring hvis du er i tvivl.
Ved symptomer skal man blive hjemme indtil man er rask.


Er der i barnets husstand en person som er smittet og syg med COVID-19, må barnet ikke komme i
skole, fritidsordning førend personen har været symptomfri i 48 timer.



Hvis man er nærkontakt til en smittet, kan man bestille test på corona-opspringsenheden på tlf.
32320511

Forældre skal hverken aflevere eller hente, hvis de selv har symptomer.
Hvis et barn eller en ansat får symptomer på sygdom, mens de er i skole eller i fritidsordning, ringes de
hjem øjeblikkeligt og skal blive hjemme, indtil 48 timer efter de har haft sidste symptomer. Indtil de kan
komme hjem, skal de isoleres i et rum for sig eller skærmes fra de øvrige børn.
I tilfælde af smitte eller mistanke herom i barnets familie og nærmiljø henviser vi til Sundhedsstyrelsens
retningslinjer og anbefalinger. I tvivlstilfælde kontaktes deres hotline mhp. råd og vejledning.
Vi opfordrer naturligvis til hurtig og tæt kommunikation mellem skole og hjem hvad angår symptomer og
tegn på smitte.

I tilfælde af smittetilfælde med COVID-19 på Søndersøskolen
Vi er fortsat ikke bekendte med et konstateret tilfælde med COVID-19 blandt elever eller medarbejdere på
Søndersøskolen. Vi må nok forvente, at det kommer på et tidspunkt. I så fald vil vi følge retningslinjerne fra
Sundhedsstyrelsen, der netop har udgivet informationsmateriale til dagtilbud og skoler om, hvordan de skal
forholde sig ved tilfælde af COVID-19.
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Info-om-forholdsregler-ved-tilfaelde-af-COVID-19-i-skolerdagtilbud-og-andre-tilbud-til-boern-og-unge
Vi vil kommunikere på tre niveauer:
1) En besked til de nære kontakter til den smittede med henvisning til Sundhedsstyrelsens
retningslinjer for nære kontakter
2) Et opslag til alle på Søndersøskolen med en generel og overordnet information
3) En besked til skolens medarbejdere
Derudover vil vi udlevere Sundhedsstyrelsens informationsmateriale til forældre, hvis der er tilfælde af
COVID-19 blandt børn eller medarbejdere. https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Information-tilforaeldre-til-boern-og-unge-i-dagtilbud-og-skole
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Sygemelding
Sygemelding foregår via Aula som sædvanlig. Hvis I skriver en besked til lærerne om jeres barns
helbredsoplysninger, er det vigtigt at gøre jer opmærksom på, at det er personfølsomme oplysninger, og at
I således skal huske at markere beskeden som følsom.

Opsummering af rammerne for opstarten af skoleåret 20-21















Vi skal igen generelt følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen, og eleverne vender tilbage til
normalt skema
Der skal fortsat være en øget opmærksomhed på hygiejne, afstand og rengøring
Alle elever møder ind i tidsrummet kl. 8-8.15
Eleverne vender tilbage til egne klasselokaler
Indgang og udgang via havedøren
Eleverne må i udgangspunktet ikke opholde sig i fællesrum og på gangene med mindre det er i
forbindelse med toiletbesøg eller ved til og afgang fra faglokaler
Det er klassen, der er udgangspunkt for alle aktiviteter i løbet af skoledagen
Pauserne afholdes forskudt i børnemiljøet
Pauserne afholdes årgangsvist i de tildelte zoner på udeområderne, og der er ekstra tilsyn
Eleverne må ikke forlades skolens område med mindre det er efter aftale
Forældrene skal begrænse deres adgang på skolen
Elever fra 2.klasse og op skal afleveres på parkeringspladsen
Kun symptomfri børn og voksne må møde op på skolen
Eleverne skal medbringe tøj efter vejret, et fyldt penalhus, siddeunderlag (hvis det er muligt), en tube
solcreme, fed håndcreme og 6.-9. årgang må meget gerne medbringe en fuldt opladet computer eller
lign.

Jeg ved, at det er mange informationer på en gang. Det er vigtigt at sige, at der kan komme ændringer fra
Sundhedsstyrelsen og Børne- og Undervisningsministeriet, hvorfor der kan komme justeringer.
På Søndersøskolen vil vi som altid gøre vores bedste for, at vores elever får en spændende, lærerig og sjov
skoledag, der samtidig skal være tryg og sundhedsmæssigt forsvarlig, og vi håber på, at I vil udvise lidt
ekstra tålmodighed, da der er flere ting, der skal tilpasses de nye retningslinjer.
Vi glæder os til at se jeres børn igen.
På vegne af ledelsen
Gitte Meinert
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