
 
 
Ugestatus uge 3 

Kære alle forældre på Søndersøskolen 

Her følger en ugestatus med lidt blandede informationer.  

Videndeling om fjernundervisning  

I torsdags havde skolen en virtuel videndelingseftermiddag, hvor skolens lærere i 

mindre grupper delte erfaringer og ideer med hinanden. Der var særligt fokus på 

variation i den virtuelle undervisning samt understøttelse af de gode digitale 

fællesskaber.  Der var mange gode erfaringer og ideer, der blev delt med hinanden. 

Derudover fik lærerne også mulighed for at sparre med hinanden i forhold til de 

udfordringer, som fjernundervisningen også kan give.  

Nye midlertidige retningslinjer for nære kontakter 

Med baggrund i risikoen for at mere smitsomme virusvarianter som fx cluster B.1.1.7 

vokser mere frem og udfordrer kontrollen med epidemien, skærper 

Sundhedsstyrelsen midlertidigt anbefalingerne for nære kontakter.  

Skærpelsen gælder for nære kontakter til alle smittede personer, uanset om de er 

konstateret smittet ved en hurtigtest eller en PCR test. 

De skærpede anbefalinger betyder, at alle der har opholdt sig inden for 2 meter med 

en person, der er smittet med ny coronavirus i mere end 15 minutter, skal betragtes 

som nær kontakt. Samtidig skal alle nære kontakter opretholde selvisolation indtil nr. 

2 negative testsvar. Dog gælder, at hvis man er nær kontakt til én person, som er 

smittet med en virusvariant som fx B.1.1.7, skal man selvisolere i 14 dage. 

I kan læse retningslinjerne her:  

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Smitteopsporing/COVID-19-

Smitteopsporing-af-naere-

kontakter.ashx?la=da&hash=9C4C984482FB57DF84035F6FB742D3FB5F449E75 

Info om den nationale trivselsmåling 2020/2021 

Alle folkeskoler skulle i perioden 20. januar – 20. marts 2021 have gennemført den 

nationale trivselsmåling blandt elever i børnehaveklasse til og med 9. klasse. Børne 

og undervisningsministeriet meddeler, at som følge af covid-19 og hjemsendelse af 

eleverne er opstartsdatoen for trivselsmålingen blevet udsat. Udsættelsen sker i det, 

at det vurderes mest hensigtsmæssigt, at trivselsmålingen gennemføres som del af 

den almindelige undervisning på skolen og ikke som led i fjernundervisningen. 
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Børne- og Undervisningsministeriet vil tage stilling til muligheden for gennemførsel af 

målingen som led i fjernundervisningen, hvis nedlukningen af skolerne forlænges 

yderligere.  

Børne- og Undervisningsministeriet vil melde en ny gennemførelsesperiode ud på et 

senere tidspunkt. 

Nationale test 

Børne- og undervisningsministeren og den politiske følgegruppe, bestående af 

Folketingets partier og flere løsgængere, er blevet enige om at udvide den periode, 

hvor testene kan tages. I år kan skoler derfor gennemføre nationale test på skolerne i 

hele perioden fra den 1. marts til og med den 11. juni.  

Testene skal først gennemføres, når eleverne er fysisk tilbage på skolerne, hvilket i år 

giver behov for øget fleksibilitet i forhold til den periode, testene kan gennemføres i. 

Nødpasning på Søndersøskolen 

I den kommende uge er der lige nu tilmeldt 34 børn i skolens nødpasning udover 

vores basishold, hvor der i næste uge kommer 10 elever.  

De lærere og pædagoger, der møder fysisk op på arbejde, opfordres af BUVM til at 

lade sig teste en gang om ugen. I Furesø kommune kan medarbejderen blive 

kviktestet af Copenhagen Medical, der fra den kommende uge vil komme ud på 

skolen i et bestemt tidsrum.  

Rigtig god weekend. Pas på jer selv. 

På vegne af ledelsen 

Gitte Meinert 

 

 

 


