
Ugestatus uge 9 

Kære forældre 

National trivselsdag 

I dag er det national trivselsdag, og det markerer vi ved at sætte ekstra spot på elevernes trivsel. Der 

arbejdes derfor på forskelligvis med trivsel i klasserne i dag. I dagens anledning har vi hejst flaget, og alle 

skolens elever har fået en trivselspose med en særlig hilsen fra skolen. Vi ved, at flere af trivselsgrupperne i 

de ældste klasser mødes udenfor i dag, og derfor glæder det os, at solen skinner fra en skyfri himmel.  

COVID-19 

Alle medarbejdere på Søndersøskolen kan blive testet på skolen to gange om ugen. Det er nu de nye 

næseborstest, der er taget i brug. Vi ved, at der kommunalt arbejdes på at have en plan for test af elever 

over 12 år klar i slutningen af næste uge. Så må vi se, om der åbnes yderligere op for vores ældste elever 

efter uge 10. Jeg skal nok holde jer orienteret. 

I kan læse om de gældende retningslinjer via linket: 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-

19/genaabning-og-test 

Alle opfordres til at lade sig teste hyppigt, og i den forbindelse kan jeg her gøre opmærksom på, at der er 

offentlige teststeder i Farum Arena og Værløsehallerne. Fra på mandag har kviktestcenteret i Farum Arena 

de nye næseborstest. Fra den 15. marts bliver PCR-test i Værløsehallen med tidsbestilling. Følg med i 

åbningstider her: https://www.furesoe.dk/borger/sundhed-og-sygdom/coronavirus/#hvor-kan-jeg-blive-

testet 

Der er fire skoler i kommunen, der har haft tilfælde med COVID-19 blandt elever og medarbejdere. På 

Søndersøskolen har vi fortsat ikke haft et registreret tilfælde med COVID-19 blandt medarbejdere og elever 

i 2021. Husk at ringe til skolens vagttelefon på 72164141, hvis jeres barn bliver smittet med coronavirus.  

Videohilsen 

I denne uge sendte vi en videohilsen til skolens elever, hvor vi bl.a. viser rundt og fortæller om de nye ting, 

der venter eleverne på Søndersøskolen. Vi sender også en særlig hilsen til eleverne på 5.-9. årgang, der 

fortsat går i skole hjemmefra. Hvis I eller jeres barn ikke allerede har set videoen, så kan den ses her:  

https://www.skoletube.dk/video/6662958/fd7ef8ca2b5a3ed81245815c3fe4f138 

Parkering på Lathyrusvej 

Vi har fået et par henvendelser fra beboere på Lathyrusvej, der gør os opmærksom på, at der er enkelte, 

der parkerer på den sidste del af vejen op mod skolen. Vi skal derfor minde jer om, at det ikke er tilladt at 

parkere i dette område. 

I ønskes en dejlig weekend. 
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På vegne af ledelsen 
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