
 
Kære alle forældre 

 

I går meddelte regeringen, at de nuværende restriktioner forlænges til den 28. 

februar. Dog skal en ekspertgruppe under Statens Serums Institut regne på 

muligheden for, om de yngste elever (0.-4. klasse) kan komme i skole tidligere. Dette 

vil regeringen melde ud i næste uge.   

 

Elever fra 5.-9. klasse skal således fortsætte med fjernundervisning frem til den 28. 

februar. Vi er klar over, at både elever, forældre og lærere efterlyser klar besked om 

sommerens prøver. BUVM har dog ikke meldt noget ud endnu, men vi forventer, at 

der kommer en udmelding i løbet af de næste par uge.  Vi skal nok give jer besked, 

når vi ved mere.  

 

Velkommen til forårsbørn 

På mandag tager vi imod 21 forårsbørn(00F). Det er besluttet, at alle de tilmeldte 

forårsbørn gerne må starte i FFO d. 1. februar, da børnene har et særligt pædagogisk 

behov for at møde frem til et pædagogisk tilbud, der styrker overgangen. FFO er 

derfor åben for alle forårsbørnene med fælles pædagogiske aktiviteter. For at kunne 

overholde retningslinjerne har vi valgt, at forårsbørnene bliver delt i to grupper i de 

aktiviteter, hvor de opholder sig tæt. Forårsbørn får stamlokaler i Blok C.  

Mandag den 1. februar er en besøgsdag, hvor forårsbørnene sammen med én 

forælder kommer på besøg i FFO. Besøgene kommer til at foregå i mindre grupper. 

Nødpasning 

I uge 5 er der 48 elever tilmeldt skolens nødpasning. Derudover er eleverne i skolens 

basisklasse samt skolens forårsbørn også på skolen. Jeg er blevet gjort opmærksom 

på, at ikke alle kender til skolens basisklasse. Den korte forklaring er, at det er en 

form for modtagerklasse for børn, der netop er kommet til landet og derfor ikke kan 

det danske sprog. Eleverne går i basisklassen i ca. 2 år, hvorefter de sluses ud i en af 

almenklasserne og fortsætter deres skolegang der. 

Ferieplanen 

Bemærk at elevernes sommerferie i dette skoleår strækker sig over ugerne 26-31 

med opstart i skole mandag den 9. august. I kan se hele ferieplanen her: 

https://www.furesoe.dk/borger/dagtilbud-skole-og-unge/skoler/ferieplan/ 

 

 

Jeg vil ønske jer alle en dejlig weekend. 

 

På vegne af ledelsen 

Gitte Meinert 
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