
 
 

Kære forældre på Søndersøskolen 

Dette bliver den sidste ugestatus i 2020, og derfor vil jeg starte med at sige mange 

tak for samarbejdet og for jeres opbakning til skolen i 2020.  

Det har på mange måder været et meget anderledes år for os alle. 

På Søndersøskolen arbejder vi med at implementere vores vision. Vi er blevet en 

todelt skole, og her skal vi arbejde videre med at definere rammer i de to miljøer 

med stærke fællesskaber, sammenhængskraft og innovative og kreative 

læringsmiljøer.  Efter flere gode processer har vi besluttet skolens slogan: ”Alene kan 

vi noget – sammen kan vi alt”, og så har skolen fået sit eget logo i fødselsdagsgave. 

Endnu en gang tak til alle de elever, der deltog i konkurrencen og tillykke til Ellen fra 

6.c. Vi synes, at vores logo er blevet super flot, og vi glæder os til, at det bliver synligt 

flere steder på skolen i det nye år.  

Der er ingen tvivl om, at corona har fyldt meget i dette skoleår. Lige fra nedlukningen 

i marts til den gradvise genåbning henover foråret.  Og nu står vi i en gradvis 

nedlukning igen med fjernundervisning af eleverne i 5.-9. klasse. Jeg er meget stolt af 

den måde hvorpå, alle medarbejdere, elever og forældre har håndteret situationen. 

Tak for jeres opbakning og tillid i denne tid.   

Nu håber jeg, at 2021 bliver et år, hvor vi kan vende tilbage til en skole uden de 

mange restriktioner, hvor vi igen kan samles og have aktiviteter på tværs af klasser og 

årgange. Vaccinerne er på trapperne, og foråret kommer jo inden længe, så mon ikke 

der venter os lysere tider lige om lidt.  

Status på COVID-19 

I løbet af denne uge har vi haft en smittet medarbejder omkring 0. årgang. 

Vedkommende var i forvejen sendt hjem til test som nær kontakt og havde således 

ikke været på skolen i sin smitteperiode, hvorfor ingen medarbejdere eller elever er 

nære kontakter.  

Nye COVID-19-tiltag: 

På grund af den fortsat bekymrende smitteudvikling har regeringen besluttet at 

indføre en række nye COVID-19-tiltag. De nye tiltag træder i kraft mandag den 21. 

december 2020 og gælder frem til den 3. januar 2021. På Søndersøskolen betyder 

det, at skolens FFO er lukket i næste uge. Der er dog mulighed for at få nødpasning – 

se kriterier for nødpasning samt hvordan man tilmelder sig i det særskilte opslag på 

aula.  

I kan læse mere om tiltagene på skoleområdet her: 
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https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/dec/201216-nye-covid-19-tiltag-

paa-undervisningsomraadet-over-jul 

I tilfælde af at jeres børn smittes med COVID-19  

Frem til den 23. december skal I alle fortsat kontakte skolens vagttelefon på 

72164141, hvis jeres børn konstateres smittet med coronavirus. I skal lægge en 

besked, og I vil hurtigst muligt blive kontaktet af en leder.  

Fra den 24/12 skal forældre til børn, der ikke har været i nødpasning i FFO, kontakte 

den nationale Corona-hotline på tlf. 70 20 02 33, hvor I kan få hjælp til 

smitteopsporing og anden form for vejledning. I bedes derudover skrive en besked til 

skolens ledelse, så vi kan registrere smittetilfældene. Denne besked kvitteres der ikke 

nødvendigvis for, førend ferien er slut. 

Fra den 24. december og til og med den 28. december skal forældre til børn, der 

har benyttet nødpasningen i FFO-en og testes positive med coronavirus, kontakte 

skolens vagttelefon på 72164141, så der kan laves den nødvendige smitteopsporing 

vedr. børnegrupper i FFO. 

Ny rejsevejledning fra Udenrigsministeriet  

Med virkning fra den 11. december 2020 er der trådt en ny regional model for 

rejsevejledninger til EU- og Schengenlandene samt UK i kraft. De regionale 

rejsevejledninger giver mulighed for at åbne for rejser til regioner med lav smitte i 

orange lande og lukke for rejser til regioner med høj smitte i ellers gule lande. 

Regional model for rejsevejledninger (um.dk) 

Nyt tidspunkt for offentliggørelse af rejsevejledninger og lancering af regional tilgang 

(um.dk) 

Bemærk at karantæneperioden er forkortet og kan forkortes yderligere med negativ 

test på 4. dagen.  

Opstarten efter nytår 

Som I sikkert allerede har læst på aula, har USU besluttet, at skolerne i Furesø 

kommune starter op med, at eleverne i 5.-9. klasse skal fortsætte med 

fjernundervisning til og med onsdag den 6. januar.  

Elever i 0.-4. klasse møder ind den 4. januar på skolen som vanligt men under de 

skærpede restriktioner, som også gælder på nuværende tidspunkt.  

FFO1 er åben fra den 4. januar som vanligt, og FFO2 vil også være åben for 4. 

klasserne. For eleverne i  5. og 6. klasse er FFO2 lukket til og med den 6. januar.  



Vi kan jo ikke med sikkerhed vide, hvad der sker med smittetallene henover jul og 

nytår, og hvad det kan få af betydning for skolerne, men indtil videre er dette 

opstartsplanen på Søndersøskolen.  

Glædelig jul og godt nytår  

Nu håber jeg, at julefreden snart vil sænke sig over jer og jeres kære.  

I ledelsen har vi lavet en julehilsen til alle skolens elever. Den kan I se med jeres barn 

her: 

https://www.skoletube.dk/video/6315585/4ab8bef8b399da2cfa36826057ed2ebe 

Glædelig jul og godt nytår til jer og jeres nærmeste.  

På vegne af ledelsen  

Gitte Meinert 


