
Kære alle forældre 
 

Særligt omkring genåbningen 

I går aftes kom de længe ventede retningslinjer for genåbningen fra Børne- og 

Undervisningsministeriet. De minder meget om de retningslinjer, der gjaldt før 

nedlukningen i december, og derfor medfører de ikke væsentlige ændringer i vores 

lokale rammer.  

I kan læse retningslinjerne her:  

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/feb/210204-retningslinjerne-for-

genaabningen-af-de-mindste-klasser-er-paa-plads 

Vi har vedhæftet manualen med få justeringer, og den er ligeledes gemt på aula 

under fælles dokumenter.  

Særligt vedr. FFO 

I FFO’ en gør vi vores allerbedste for at overholde retningslinjerne i forbindelse med 

genåbningen. Kl. 13:00 overtager pædagogerne børnene i klasserne og laver FFO1 og 

FFO2 i hver klasse (der er således ikke fysisk åbent på SOL, men der vi være en 

pædagog i hver klasse). 

Børnene vil have mulighed for at være både i klasserne og på legepladsen. Når de er 

på legepladsen, kan de lege med dem fra deres egen klasse og skal holde afstand til 

de andre klasser. 

I forhold til vores planlægning vil vi meget kende jeres behov for pasning i 

ydertimerne, hvor vi har færrest børn og pædagoger tilstede. I bedes derfor skrive til 

FFO-leder Dan Guul Simonsen på aula, hvis I har behov for pasning mellem kl. 7:00-

8:00 samt 16:00-17:00. 

Uge 7 

FFO’ en holder åbent i vinterferien. I den forbindelse har vi brug for jeres 

tilbagemelding omkring fremmøde. I bedes skrive til jeres klassepædagog på Aula, 

hvilke dage og i hvilket tidsrum børnene kommer.  

Også i uge7 vil FFO2 SOL være på skole med udgangspunkt i egen klasse. 

Særligt vedr. elever i 5.-9. klasse 

Vi har et stort fokus på at prioritere de bedst mulige rammer for fjernundervisning 

for eleverne i 5.-9. klasse, der jo fortsat er hjemsendt. Derfor er det vigtigt for os i 

planlægningen af genåbningen IKKE at ændre på lærerbemandingen for denne 

elevgruppe. Vi ved, at det kræver alle mand på dæk at bevare en høj kvalitet i 

fjernundervisningen og samtidig have et stort fokus på elevernes trivsel. 
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Vi ved, at det er hårdt for mange elever at undvære de faglige og sociale fællesskaber 

i skolen, og det er lang tid at gå i uvished om, hvordan og hvornår man kan komme 

tilbage til skolen. Vi håber på, at udmeldingen om eksamen til sommer meget snart 

meldes ud, så både lærere og elever kender til rammerne her. Marianne og jeg har i 

dag skrevet en særlig hilsen til eleverne på 5.-9. årgang, hvor vi fortæller dem, at de i 

den grad er savnet.  

Husk at de ældste elever fortsat kan benytte skolens ”nødpasning”, dette 

koordineres med klasselæreren og afdelingslederen.  

Rigtig god weekend. 

På vegne af ledelsen 

Gitte 

 


