
Ugestatus uge 17 

Kære forældre 

COVID-19 

Det har på mange måder været en noget usædvanlig uge på Sønderøskolen.  

Fra onsdag den 9. december har vores elever på 5.-9. årgang modtaget fjernundervisning hjemme som 

følge af Regeringens gradvise nedlukning i udvalgte kommuner. I kan danne jer et overblik over de nye 

restriktioner her :  https://coronasmitte.dk/overblik 

Siden mandag, hvor vi havde to tilfælde med coronavirus hos en elev og en medarbejder, har vi haft to 

yderligere tilfælde med coronavirus blandt to elever på 8. årgang. Eleverne havde dog ikke været på skolen 

i deres smitteperiode, og der var således ingen nære kontakter blandt elever eller medarbejdere på skolen. 

Alle forældre og elever på 8. årgang er blevet særskilt informeret. 

Brug af mundbind eller visir ved skoleaktiviteter på kultur- og idrætsinstitutioner 

Kulturministeriet oplyser, at elever i grundskolen på 12 år og derover ikke er undtaget krav om brug af 

mundbind eller visir i fx kultur- og idrætsinstitutioner. Elever på 12 år og derover vil således skulle bruge 

mundbind eller visir i fx idrætshal, bibliotek, museum osv., også når aktiviteten er en del af undervisningen. 

Fremover skal alle elever over 12 år nu følge de gældende retningslinjer med brug af mundbind ved 

ankomst og afgang i hallen samt svømmehallen. Skolens sørger for mundbind til de pågældende elever.  

Hvilke test skal man bruge 

Sundhedsstyrelsen har opdateret beskrivelsen af, hvornår det er særligt vigtigt at blive testet for ny 

coronavirus, og i hvilke situationer man kan overveje en hurtigtest. 

I kan læse om det her:  https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Hvornaar-skal-man-testes-og-hvilken-test-

kan-man-bruge 

Det er vigtigt at understrege, at vi på skolen ikke godtager de såkaldte hurtigtest (antigentest). 

Lucia 

Vi har aflyst vores Luciaoptog på mandag. Heldigvis var der både Luciasang og fortælling om Lucia på vores 

virtuelle morgensang i torsdags.  

Stigende smittetal 

Som I nok ved, oplever vi et stigende smittetal i Danmark og i særdeleshed i Hovedstadsregionen. Også i 

Furesø Kommune ses denne tendens desværre, hvor vi gennem den seneste tid har oplevet et stærkt 

forværret smittebillede.  Indenfor de seneste uger har vi erfaret, at corona også kan ramme 

Søndersøskolen……. 

I får her en samlet status på de tilfælde med coronavirus, som vi indtil videre har haft på Søndersøskolen: 



8 elever fordelt på 2., 4., 8. og 9. årgang. 

3 medarbejdere  

Heldigvis ser det ud til, at smitten i langt de fleste tilfælde ikke har spredt sig til de nære hjemsendte 

kontakter.  

Vi skal alle hjælpe hinanden med at holde smitten så godt på afstand som overhovedet muligt, og jeg 

opfordrer derfor alle til at være ekstra påpasselige og hensynsfulde i den kommende tid.  

Vi er alle udsat for et ekstra pres i denne tid, og I skal vide, at alle her på skolen værdsætter jeres forståelse 

og samarbejdsvilje. Nu er det blot tid til, at vi alle sammen - om muligt - skærper opmærksomheden med 

endnu et nøk og dermed passer ekstra godt på hinanden 

Dette også med henblik på, at vi alle skal have mulighed for at opleve en hyggelig jul og en velfortjent 

juleferie. Vær ekstra opmærksomme på symptomer og sørg for at holde jeres børn hjemme ved selv milde 

symptomer på Covid-19. 

Jeg vil ønske jer alle en god weekend. 

På vegne af ledelsen 

Gitte Meinert 


