
Ugestatus uge 8 

Kære forældre 

I onsdags fik vi besked om, at et flertal af Folketingets partier er blevet enige om en genåbningsaftale. Den 

kan I læse om her: 

https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/02/Aftale.pdf 

For os på Søndersøskolen betyder det, at vores ældste elever må vente lidt med at komme i skole, men der 

åbnes nu op for, at lærerne må mødes med eleverne i mindre trivselsgrupper udenfor og med afstand.  

På skolerne i Furesø kommune vil vi i et forebyggende trivselsperspektiv organisere det således, at alle 

elever på 5.-9. årgang tilbydes at mødes i en trivselsgruppe med en lærer en gang om ugen i de kommende 

to uger. Derved kan lærerne få set alle eleverne i øjnene og få talt om trivsel og motivation ”face to face”. 

Der vil således være et tidsrum i løbet af ugen, hvor læreren mødes med trivselsgrupperne, og hvor der ikke 

vil være virtuel undervisning, men hvor eleverne får opgaver, som de skal arbejde med selvstændigt eller i 

virtuelle grupper.  

Lærerne organiserer grupperne, hvor der max vil være 4 elever i hver gruppe, og grupperne er faste i de 

næste to uger. Grupperne mødes udenfor med god afstand, og det er selvfølgelig vigtigt, at man bliver 

hjemme, hvis man har symptomer. Lærerne orienterer jer yderligere om dette via de vante kanaler. 

Den 15. marts besluttes det, om smittetallene tillader en genåbning for flere elever, og vi krydser således 

fingre for, at smitten falder i vores område, så vi kan få vores elever tilbage på skolen. I mellemtiden vil vi 

fortsætte med at have stort fokus på at levere spændende og varieret fjernundervisning og på elevernes 

trivsel. Lærerne og skolens ressourceteam arbejder med forskellige tiltag på klasseniveau, med elevgrupper 

og med enkelte elever. Hvis I har spørgsmål eller er bekymret for jeres barns trivsel, så kontakt 

klasselæreren eller skriv til skolens ressourceteam. Dette gøres ved at skrive en besked til Jakob Olsen via 

aula.  

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

Coronavirus. 

Vi fortsætter med de nuværende rammer for eleverne i 0.-4. årgang i de kommende to uger (uge 9 og 

10). Det betyder, at vi organiserer arbejdet som beskrevet i genåbningsmanualen, der er tilrettet med nye 

datoer. Den seneste version er gemt under fælles filer på aula. Her er de overordnede rammer 

opsummeret:  

 Eleverne må ikke omgås på tværs af klasser – hverken i undervisningen, i pauserne eller i FFO-tiden 

 Klasserne er i ”eget” lokale, hvor den primære undervisning skal finde sted – alle klasser har et 

ekstra lokale, som kan benyttes til holddeling  

 Skoledagen med undervisning foregår fra 08.00 til 13.00 for 0.-4. klasse  

 FFO’en har normal åbningstid 



 Der er fortsat mulighed for morgenåbning kl. 7-8 – den foregår i blok C som vanligt 

 Vi skal tilstræbe at have så få voksne omkring klassen som muligt 

 I mange af timerne i skoletiden er der to voksne i klassen samtidig. Derved kan arbejdet med 

trivslen og undervisningen intensiveres i forbindelse med genåbningen  

 Hver årgang får tildelt et udeområde. Der vil være forskudte pauser på årgangene, så klasserne ikke 

holder pauser samtidigt 

 Vi skærper tilsynet med eleverne i pauserne med en kendt voksen per klasse  

 Lærere og pædagoger tilbydes kviktest på skolen to gange om ugen 

 Alle elever møder ind i tidsrummet kl. 8-8.15 

 Indgang og udgang via havedøren 

 Eleverne må ikke forlades skolens område med mindre det er efter aftale 

 Forældre og andre besøgende skal bære mundbind indendørs på skolen 

 Forældrene skal begrænse deres adgang på skolen 

 Elever fra 2.klasse og op skal afleveres på parkeringspladsen 

 Kun symptomfri børn og voksne må møde op på skolen  

Fredag den 5. marts afholder vi traditionen tro en trivselsdag på Søndersøskolen. I år afvikles denne dag 

ikke fælles, desværre, men der vil blive arbejdet med trivsel på forskelligvis på årgangene.  

Afslutningsvis vil jeg sige, at det er så fantastisk at høre børnestemmer på legepladsen og se glade børn i 

klasserne. Vi glæder os til at vi forhåbentlig snart kan byde velkommen tilbage til resten af skolens elever og 

lærere.  

Jeg vil ønske jer en dejlig weekend. 

På vegne af ledelsen 

Gitte Meinert 

 


