
Ugestatus uge 16 

Kære forældre 

COVID-19 

Der er, som I sikkert ved, kommet skærpede retningslinjer for 17 kommuner i og omkring 

hovedstadsområdet. I Furesø Kommune er vi ikke underlagt de skærpede restriktioner, men vi vil alligevel 

udvise en ekstra forsigtighed i den kommende tid, hvor smittetrykket er særligt højt i Furesø Kommune.  

Lige nu er vi ikke bekendte med nye tilfælde af COVID-19 blandt medarbejdere eller elever, men vi oplever, 

at flere elever og medarbejdere er hjemme til test, da familiemedlemmer eller andre nære kontakter er 

testet positiv med corona.  

Hvis jeres barn konstateres smittet med COVID-19, skal I ringe på 7216 4141 

Vi har oprettet en særlig telefon, som I skal ringe til, hvis jeres barn konstateres smittet med COVID-19. I 

skal indtale en besked med navn og nummer, og så vil I hurtigst muligt blive ringet op af en fra skolens 

ledelse. I må meget gerne også give klasselæreren besked via sikker mail på aula.  

Nummeret på vagttelefonen er 72 16 41 41. Måske er den en god ide, at I koder nummeret ind i jeres 

telefon, så I ikke skal til at lede efter det, hvis I kommer til at stå i denne situation.  

Statens Serums har udgivet et informationsark om smitteforebyggelse i dagsinstitutioner, grundskoler og 

uddannelsesinstitutioner 

Vi har tidligere informeret jer om dette, men vi vil her gentage flere af anbefalingerne: 

Alle sociale arrangementer med et primært socialt formål bør aflyses, fx arrangementer som klassefester, 

bedsteforældredage mv. Det gælder også sociale arrangementer, der både afholdes på og uden for skolens 

eller institutionens matrikel, og dem der er arrangeret af skolen eller institutionen og/eller af 

forældre/elever. Dette gælder også selvom børnene og eleverne færdes sammen i løbet af en almindelig 

dag, da det især kan være vanskeligt at efterleve smitteforebyggende anbefalinger som afstand og god 

håndhygiejne i forbindelse med sociale arrangementer.  

Arrangementer, der primært har et fagligt formål, bør afholdes i almindelig dagstid, og bør ikke omfatte 

overnatning. Arrangementer over flere dage med overnatning bør som udgangspunk aflyses eller afholdes 

uden overnatning, da det kan være vanskeligt at efterleve og opretholde anbefalingerne om hygiejne og 

afstand. Alle aktiviteter og dagsarrangementer skal fortsat ske under hensynstagen til 

sundhedsmyndighedernes gældende anbefalinger om forebyggelse af smittespredning, herunder god 

hygiejne og afstand, samt at personer med symptomer på COVID-19 skal blive hjemme. 

 Det pædagogiske arbejde, der foregår dagligt i SFO’er, fritids- og ungdomsklubber m.v. betragtes ikke i 

denne sammenhæng som sociale aktiviteter. SFO’er, fritids- og ungdomsklubber kan derfor fortsætte som 

hidtil under hensynstagen til sundhedsmyndighedernes gældende smitteforebyggende anbefalinger.  

Legegrupper, trivselsgrupper og madgrupper frarådes også. 



Projektopgaver på 9. årgang. 

Vores 9. klasser har i denne uge arbejdet med deres projektopgaver. De skal fremlægge for lærerne og 

hinanden i næste uge. Vi ønsker alle eleverne held og lykke med deres fremlæggelser.   

Jul på Søndersøskolen 

Der er så flot pyntet op rundt omkring på skolen. Mandag den 14. december vil en lille gruppe elever gå et 

udendørs Luciaoptog med god afstand. De går forbi på skolens udendørsarealer, så alle skolens elever og 

medarbejdere kan få et glimt af optoget.  

Jeg vil ønske jer alle en god weekend. 

På vegne af ledelsen 

Gitte Meinert 

 


