
Kære alle forældre 

Selvom starten af 2021 har været sej, kold og mørk, og at denne nedlukning kræver noget særligt og noget 

ekstra af os alle i forhold til at bevare motivationen og gåpåmodet, så glæder jeg mig over at se, hvordan 

både lærere, elever og forældre håndterer nedlukningen, fjernundervisningen og alt det, der følger med. 

Jeg glæder mig også over at opleve, hvordan genåbningen for 0.-4. årgang har forløbet i denne uge. Både 

medarbejdere, elever og forældre har udtryk glæde ved gensynet, og jeg vil gerne takke jer forældre for 

jeres tillid og opbakning i denne tid.  

I dag fejrer 0.-3. årgang fastelavn klassevis med udendørs tøndeslagning i strålende solskin. Det er herligt at 

se og høre glade børnestemmer på legepladsen og at se, hvordan lærere og pædagoger samarbejder om at 

skabe god trivsel og glæde blandt eleverne.  

Og så krydser vi fingre for, at der snart er nyt omkring genåbningen for de ældste elever, så vi igen kan få 

eleverne tilbage i lokalerne på skolen, hvor de hører til.  

Rammerne for uge 8 

De overordnede rammer for elever på 0.-4. årgang i uge 8 vil være de sammen som i denne uge. Skemaet 

findes i Docendo, og klassens voksne vil skrive om indholdet i ugen via de vante kanaler.  

I starten af uge 8 kender vi forhåbentlig regeringens udmelding om en eventuel yderligere genåbning, og vi 

vil holde jer orienteret om de kommunale og lokale rammer i den forbindelse.  

Husk at I skal ringe på skolens vagttelefon på 72164141, hvis jeres børn konstateres smittet med 

coronavirus.  

Brug af mundbind 

Vi har modtaget et par spørgsmål vedr. brug af mundbind på skolen. Meldingen fra Børne- og 

undervisningsministeriet er, at forældre og andre besøgende skal bruge mundbind indendørs på skolen. 

Der er således, indtil videre, ikke et krav om at bruge mundbind på skolens udeområder.   

Kviktest af personale 

Alle ansatte på Søndersøskolen har fået tilbud om at blive kviktestet. På de to foregående torsdage har vi 

derfor haft besøg af et mobilt testcenter på Søndersøskolen, hvor man hurtigt kunne gå forbi og få en test. 

Heldigvis var der ikke positive testvar blandt de testede.  

Furesø Innovationsprojekt (FIP) for kommunens 7. klasser udskydes til efteråret 2021         

Skolechef Per Christensen har efter drøftelse med både ledere og casestillere besluttet at udskyde FIP 2021 

til efteråret. Det vil sige, at eleverne ekstraordinært først vil få erfaring med FIP, når de går i 8. klasse. 

Beslutningen beror på et ønske om at sikre de bedste mulige rammer omkring FIP-ugen, således at 

virksomheder og elever kan få mulighed for at samles fysisk og sparre med hinanden. De endelige datoer 

for FIP-ugen vil blive afklaret i løbet af foråret. 



Nyt fra Sundhedsstyrelsen 

Sundhedsstyrelsen har opdateret det faglige grundlag med beskrivelse af, hvilke personer, der på grund af 

sygdom og alder, er i øget risiko, hvis de bliver syge med COVID-19. I kan læse om dette via linket: 

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Opdateret-beskrivelse-af-hvem-der-er-i-oeget-risiko-ved-COVID-19 

I forbindelse med genåbningen har Sundhedsstyrelsen udgivet et brev til forældre. Det er vedhæftet dette 

opslag.  

Det var alt for nu – I ønskes en rigtig dejlig vinterferie. 
 
På vegne af ledelsen 
Gitte Meinert 
 
 

 

 


