
 
 
Kære forældre 

Jeg håber, at I alle er kommet godt og sikkert ind i det nye år.  

Jeg vil her give jer en kort status på den første uge i det nye år, hvor alle elever er 

sendt hjem til fjernundervisning.  

Nødundervisning i form af fjernundervisning 

Det er vores indtryk, at skolens fjernundervisning er kommet rigtig fint fra start. Jeg 

ved, at lærerne har gjort sig umage med at være så forberedt på denne situation som 

muligt, og at de deler de gode ideer og erfaringer med hinanden. Fra skolens side har 

vi lavet nogle overordnede rammer for fjernundervisningen, delt op i rammer for 0.-

3. årgang og rammer for 4.-9. årgang. Med udgangspunkt i de overordnede rammer 

tilpasser årgangens lærere den konkrete undervisning til deres elevgruppe. 

Rammerne har vi delt med jer tidligere i et særskilt opslag på aula.  

I denne uge har vi etableret udlån af skolens Chromebooks til de elever på 3. og 4. 

årgang, der ikke har adgang til et devices hjemme, og det betyder, at alle elever fra 

3.-9. klasse nu har adgang til et device hver dag.  

Elevernes trivsel 

Skolens medarbejdere melder tilbage, at eleverne klarer denne store omvæltning 

rigtig flot, og at de forsøger, så godt de kan, at følge den virtuelle undervisning og de 

faglige planer. Samtidig er der ingen tvivl om, at eleverne savner det sociale samspil 

og kontakten med hinanden, og derfor etableres der forskellige former for nærvær 

på afstand i form af virtuel undervisning, videoguides, videohilsner, telefonopkald, 

gruppearbejde og gruppemøder samt klassemøder i Teams.  

Det er meget vigtigt, at I kontakter klasselærerne, hvis I er bekymret for jeres barns 

trivsel. Derudover kan I tage kontakt til skolens ressourceteam, der består af 

ressourcepædagoger og pædagogiske vejledere fra KIL. De står klar til at hjælpe og 

støtte både børn og forældre med samtaler og sparring. Kontakten etableres ved at 

skrive en besked på aula til koordinator for ressourceteamet Jakob Olsen.  

Ressourceteamet vil ligeledes skrive en særskilt besked til skolens ældste elever, hvor 

de informerer eleverne om, hvordan de kan få hjælp, råd og vejledning under 

skolenedlukningen. 

Skolens medarbejdere og skolens bestyrelse giver tilbagemeldinger om, at der er 

rigtig fin kontakt mellem skole og hjem, og vi vil sige tusind tak til jer forældre for 

jeres støtte og ihærdige indsats med at understøtte lærernes planer. Vi ved, at det 

kan være en stor opgave, og selvom det jo fortsat er skolen, der har ansvaret for 

undervisningen af jeres børn, så spiller I en stor rolle i at få det til at lykkes bedst 

muligt. 
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Nødpasning:  

På Søndersøskolen har vi ca. 12 elever i vores nødpasning. Nødpasning foregår på 

skolen og på SOL, hvor eleverne er sammen i små grupper på årgangene i deres vante 

rammer og med de pædagoger, som de kender. Derudover modtager skolens 

basishold også undervisning på skolen. Vi følger naturligvis de gældende 

retningslinjer med hyppig håndvask, grundig hygiejne og god afstand. Derudover 

foregår aflevering og afhentning fortsat udendørs ved havedørene.  

Hvis I får brug for nødpasning i uge 2, og ikke allerede har givet besked, så skal vi 

bede jer om at sende en besked på aula til Dan Guul Simonsen senest lørdag den 9. 

januar kl. 17.  

Til sidst vil jeg sige, at vi alle sammen glæder os meget til at åbne skolen og til at se 

alle eleverne igen 

Pas godt på jer selv og hinanden 

På vegne af ledelsen 

Gitte Meinert 

 

 
 
 
 
 
 


