
 
 
Ugestatus uge 16 

Kære forældre 

Det er virkelig herligt, at skolen igen summer af liv både inde og ude – vi krydser 

fingre for, at det snart bliver muligt at åbne hele skolen op, så alle elever kan få lov til 

at komme i skole hver dag.  

Skolens ledelse og medarbejdere er nu påbegyndt arbejdet med at planlægge 

fagfordelingen for næste skoleår. I vil modtage teamoversigten med lærer- og 

pædagogbemandingen for det kommende skoleår mandag den 31. maj.  

COVID-19 på Søndersøskolen 

Vi har fået besked om, at en elev på 6. årgang er testet positiv med coronavirus. 

Eleven havde ingen symptomer men blev testet som nær kontakt. Da eleven ikke har 

været på skolen i denne uge og i forrige uge vurderes det ikke, at der er nære 

kontakter på skolen. Klassen og lærerteamet på årgangen har fået særskilt besked.  

Testtider for den kommende uge: 

I dag vil skolens kontor lægge en oversigt over testtider i den kommende uge op på 

aula, så I kan se, hvornår jeres barn tilbydes test på skolen. 

Orientering om den nye model for automatisk nedlukning af skoler  

Som I sikkert allerede har hørt om, er der udarbejdet en model for automatisk lokal 

nedlukning, som Folketingets Epidemiudvalg har lavet, og som er gældende fra den 

12. april. Den nye model for kommuners nedlukninger indeholder klare kriterier for, 

hvornår der skal ske automatisk nedlukning af skoler i henholdsvis sogne og 

kommuner. Kriterierne for nedlukning er anbefalet af Statens Serum Institut. 

Kriterierne kan løbende blive vurderet og justeret efter behov. Læs kriterier her: 

https://sum.dk/nyheder/2021/marts/ny-automatisk-model-for-lokale-nedlukninger.  

Hvis vi bliver ramt af en automatisk nedlukning, vil vi/I højst sandsynligt få besked 

dagen før nedlukningen træder i kraft. Derfor skal der handles hurtigt. Nu håber vi 

IKKE, at det bliver aktuelt, men i så fald vil vi overgå til fjernundervisning, og der vil 

blive tilbudt nødpasning i skolens FFO for elever fra 0.-4. klasse ud fra de samme 

kriterier for nødpasning som tidligere.  

Solen skinner og nu venter en forhåbentlig god weekend for os alle.  

På vegne af ledelsen  

Gitte 

 

 

 

 
 

SØNDERSØSKOLEN 

Dato: den 23. april  2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


