
 
 
 

Ugestatus uge 2 

Kære alle forældre på Søndersøskolen 

Så er det et faktum, at skolen skal være lukket i 3 uger mere. Det betyder, at alle 

elever fra 0.-9. årgang er hjemsendte og skal modtage fjernundervisning. Vi må 

således indstille os på endnu en periode med virtuel undervisning. 

Jeg ved, at lærere, pædagoger og elever gør hvad de kan for at holde motivationen 

og gejsten oppe, men der er ingen tvivl om, at dagene foran skærmen kan synes 

lange. Fra skolens side vil vi gøre os umage med at gøre skoledagen så varieret som 

muligt og medtænke bevægelse og kreative aktiviteter, der hvor det giver mening.  

Elevernes trivsel 

Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på, at det kan udfordre trivslen at sidde 

hjemme bag en skærm uden deltagelse i de fysiske fællesskaber, som jeres børn 

normalt er en del af på skolen. Lærere og pædagoger vil medtænke aktiviteter, der 

understøtter fællesskaberne, og vi vil sammen med jer have et stort fokus på jeres 

børns trivsel. Jeg vil gerne endnu en gang opfordre jer til at tage kontakt til jeres 

barns klasselærer, hvis I oplever, at jeres barn virker trist, eller hvis I har brug for 

sparring til fjernundervisningen mm. Skolens ressourceteam står også klar til at 

hjælpe og støtte både børn og forældre med samtaler og sparring. Kontakten til 

ressourceteamet etableres ved at skrive en besked på aula til koordinator for 

ressourceteamet Jakob Olsen. 

Derudover kan I tage kontakt til skolen psykolog Sandra Krogh Andersen, hvis I 

oplever, at jeres barn er i mistrivsel. Sandra kan kontaktes på tlf. 72 16 44 53 eller 

mail: ska6@furesoe.dk.  

Nødpasning på Søndersøskolen 

I den kommende uge er der lige nu tilmeldt 15 børn i skolens nødpasning. Fristen for 

tilmelding til nødpasning i uge 3 er i dag, fredag kl. 12, men hvis der opstår et behov 

for pasning i løbet af ugen, kan I naturligvis kontakte FFO-leder Dan Guul Simonsen 

på aula og koordinere det med ham. Det er vigtigt, at børn i skolens nødpasning 

møder op med deres skolebøger, da de skal følge klassens fjernundervisning med 

hjælp fra pædagogerne på skolen. Vi følger de gældende retningslinjer med afstand 

og hygiejne, og børn og medarbejdere med symptomer må ikke komme på skolen.  

I tilfælde af COVID-19: 

I bedes fortsat skrive til skolens ledelse, hvis jeres barn konstateres smittet med 

COVID-19, så vi kan registrere det. 
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Hvis jeres barn er i nødpasning, og derfor møder fysisk op på skolen, skal I hurtigst 

muligt ringe og lægge besked på skolens vagttelefon på 72164141, så vi kan lave 

den nødvendige smitteopsporing.  

Rigtig god weekend. Pas på jer selv og hinanden. 

På vegne af ledelsen 

Gitte Meinert 


