
Informationsbrev til forældre på Søndersøskolen om genåbningen den 15. april 2020 

Kære forældre 

Jeg håber, at I har haft en dejlig påskeferie, og at I har nydt det dejlige forårsvejr sammen med jeres børn. 

Nu er ferien snart slut, og som tidligere nævnt åbner Furesø kommune skolerne op for 0.-5. klasse onsdag 

den 15. april. Der er fortsat fjernundervisning for 6.-9. klasse, men her vil der komme ændringer, da nogle 

af lærerne er nødt til at være med omkring nødundervisningen på skolen på udvalgte dage. Det kan fx 

betyde, at fjernundervisningen i højere grad vil bestå af fagdage frem for flere fag på samme dag. Vi 

orienterer årgangene særskilt om dette i løbet af denne uge.  

På Søndersøskolen arbejder vi på højtryk for at blive så klar som muligt til at åbne skolen på onsdag, men 

det besluttes kommunalt på et møde i morgen, tirsdag, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt at åbne 

skolen og/eller om der kun vil blive delvist åbnet. Dette vil I får særskilt information om i morgen.  

Det er vigtigt, at jeres børn er trygge ved at skulle starte igen. Jeg har indsat en lille film, som kan hjælpe 

med at forberede jeres barn på, hvordan det bliver at starte igen. Jeg vil anbefale, at I ser den sammen med 

jeres barn inden opstarten på onsdag.  

https://video.wixstatic.com/video/b75606_6bed5985828842e98508b0f1e1659301/720p/mp4/file.mp4 

Her følger information om skoledagen for 0.- 5. årgang samt for vores forårsbørn. 

Der foregår nødundervisning om formiddagen, og her vil der primært være lærere omkring eleverne. Om 

eftermiddagen har vi et FFO-lignende tilbud med leg og læringsaktiviteter, hvor der primært vil være 

pædagoger omkring eleverne. 

Det er vigtigt at understrege, at der er tale om nødundervisning. Det betyder, at det normale skema er 

ophævet. Særligt i den første tid vil der gå en del tid med at øve børnene i de nye rutiner, således at vi 

overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjerne for adfærd, hygiejne og samvær. I vil løbende blive 

orienteret om det konkrete indhold af personalet, ligesom vi i løbet af i morgen, tirsdag, vil sende en 

oversigt ud over bemandingen.  

Vi har lavet en struktur for dagen, hvor alle børnene vasker hænder som det første, når de møder ind. 

Børnene placeres ved borde med 2 meters afstand. Vi bestræber os på, at størstedelen af vores aktiviteter 

foregår udendørs. Børnene skal så vidt muligt også holde to meters afstand til hinanden, når de arbejder 

med opgaver udenfor. Børnene bliver delt ind i legegrupper på max 5, når de leger udendørs og max 2, når 

de leger indenfor. I får nærmere info om legegrupperne af de voksne omkring jeres børn.  

Der vil være forskudte pauser mellem sporene.  

Alle madpakker bliver i tasken hele dagen, da vi i første omgang ikke benytter skolens køleskabe for at 

undgå smitteflader. 

Alle børn og voksne vaskes hænder som det første, når de kommer på skolen. De vasker hænder mindst 

hver anden time. Herudover vaskes der hænder efter toiletbesøg, næsepudsning, før og efter måltider, 



efter pauser, og når hænderne er synligt snavsede. Vi følger Sundhedsstyrelsens guide til at vaske hænder:  

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/film_vask_haender 

De voksne hjælper de mindste børn (eller andre med behov) med at vaske hænder. Alle børn vil få en 

grundig introduktion i, hvordan man vasker hænder. Alle børn og voksne skal hoste og nyse i albuen. Dette 

skal børnene trænes i både i skolen og hjemme.  

Både børn og voksne skal have en daglig påklædning, der kan tåle daglig vask ved 60 °C. 

Alle medarbejdere vasker hænder eller benytter håndsprit ved skift af lokaler. 

Vi følger de retningslinjer og forholdsregler udarbejdet af Sundhedsstyrelsen samt instrukser på baggrund 

af disse udarbejdet i Furesø kommune. 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Skoler/Vejledning-til-skoler-og-

fritidsordninger.ashx?la=da&hash=1AE73D75F65CB5D36E593E14A3AB39A5960ED53A 

Bemanding: Vi har tilstræbt, at det tilhørende personale kender børnene. Det er dog ikke tilfældet i alle 

grupper og er et udtryk for det muliges kunst.  At klasser bliver delt i to grupper. Det kræver selvsagt mange 

ekstra hænder, og vi har i prioriteringen af vores bemanding vægtet de yngste elever højest. Disse vil have 

to medarbejdere pr. klasse hele dagen igennem fra 8-16, mens de ældre elever vil være opdelt i to grupper, 

men ikke nødvendigvis med to medarbejdere.  

Vi har vedhæftet en lokaleoversigt, hvor I kan se, at alle klasser bliver delt i to grupper med hvert sit 

klasselokale. Dette lokale bliver deres base hele dagen, og de skal i udgangspunktet kun benytte dette 

lokale, når de opholder sig indenfor.  Alle grupper har eget toilet/håndvask, som kun de må bruge, således 

at der er ca. 10-12 børn om hver håndvask. På 5. årgang er der dog et toilet/håndvask per klasse. Alle 

grupper har egen indgang fra et udeområde.  

Alle årgange får tildelt et udeområde, denne oversigt er også vedhæftet her.  

Det er vigtigt at understrege, at ingen forældre må gå ind på skolen, medmindre det er efter aftale med 

ledelsen/kontoret fx i forbindelse med afhentning af syge børn. 

Vi opretter særlige lokaler, som kan benyttes, hvis børn bliver syge i løbet af dagen.  

Morgenåbningen (fra kl. 7-8) foregår i blok c (0. årgang). Her skal børnene afleveres udenfor ved indgangen 

til blok C. Bank på døren, hvis der ikke står en voksen udenfor. Det vil være 2 voksne fra 0. årgang med 

omkring morgenåbningen. Morgenåbnerne hjælper eleverne over til deres indgangsdør fra legepladsen 

kl.8.  

Eftermiddagspasningen (fra kl. 16-17) foregår udendørs på legepladsen i 0. årgangs udeområde. Her vil der 

være 2 voksne med fra FFO’en. 

Aflevering: Vi vil gerne opfordre til, at elever i 2.-5. årgang afleveres på parkeringspladsen. 

Afleveringszonerne for forårsbørnene og 0. og 1. klasserne fremgår af lokaleoversigten. Elevernes møder 

ind i intervaller, således at vi undgår for mange samlet på et sted. Alle klasser benytter indgangen 



(terrassedøren) fra udeområdet. Der står en lærer klar udenfor alle klasser, der vil guide eleverne ind. 

Indenfor står der en voksen klar til at guide i håndvask samt placering i klasselokalerne.  

Alle A- og B-klasser møder i tidsrummet kl. 8-8.15 

Alle C- og D-klasser møder i tidsrummet kl. 8.15-8.30  

Det er vigtigt, at I overholder de ovenstående tidsrum, så vi kan følge vores struktur for dagen så godt som 

muligt.  

Afhentning: Eleverne kan efter aftale hentes dagen igennem. Vi vil dog gerne opfordre til, at ingen elever 

hentes før kl. 12. Aftaler om afhentningen kan gøres ved at skrive beskeder via i-portalen. Afhentningen 

foregår på samme sted som afleveringszonen. For elever på 2. og 3. årgang, der ikke selv må gå hjem, 

foregår afhentningen ved flagstangen. Mere info om dette følger fra pædagogerne. 

Symptomfri, hvad indebærer det? 

Kun symptomfrie børn og medarbejdere må møde op. 

Forældre skal hverken aflevere eller hente, hvis de selv har symptomer på sygdom (hoste, feber, ondt i 

halsen, muskelsmerter, vejtrækningsbesvær, hovedpine). 

Ansatte og børn må komme i skole og fritidsordning, når de ikke har symptomer på sygdom. Ved 

symptomer, også milde symptomer som forkølelse, skal man blive hjemme indtil man er rask. Der skal gå 

48 timer, efter symptomerne er ophørt til må man komme i skole/fritidsordning eller på arbejde igen. 

Hvis et barn eller en ansat får symptomer på sygdom, mens de er i skole/fritidsordning, skal de hurtigst 

muligt hjem og blive der, indtil 48 timer efter de har haft de sidste symptomer. Indtil de kan komme hjem, 

skal de isoleres i et rum for sig eller skærmet fra de øvrige børn. 

Sygemelding: Når hverdagen på skolen er i gang fra onsdag den 15. april foregår sygemeldingen via aula. 

Hvis I skriver en besked til lærerne om jeres barns helbredsoplysninger, er det vigtigt at gøre jer 

opmærksom på, at det er personfølsomme oplysninger, og at I således skal huske at markere beskeden som 

følsom.  

Rengøring: Center for Kommunale ejendomme (CKEA) sørger for, at alle berørte lokaler på skolen bliver 

rengjort efter de udstukne retningslinjer. Der vil således være rengøring to gange daglig fra den 15. april.  

Alle børn skal medbringe: Et fyldt penalhus, siddeunderlag (hvis det er muligt), en tube solcreme.  

Børnene må IKKE medbringe legetøj hjemmefra.  

Jeg har vedhæftet det forældrebrev, som I også har modtaget i eboks samt lokaleplanen og oversigten over 

udeområderne.  

Fra i morgen, tirsdag, er skolens kontor åbent igen, hvorfor I kan kontakte skolen via skolen hovednummer. 

I kan kontakte skolens ledelse som altid på aula eller telefonisk.  



Jeg ved, at det er mange informationer på en gang. Det er vigtigt at sige, at denne plan er en opstartsplan, 

vi bliver sikkert klogere undervejs, hvorfor der kan komme ændringer.   

Vi glæder os til at se jeres børn igen, og vi vil, som altid, gøre vores bedste for at skabe de bedst mulige 

rammer for jeres børn. Da vi lige nu skal arbejde i et uudforsket terræn, håber vi på, at I vil udvise lidt 

ekstra tålmodighed i den kommende tid.  

Bedste hilsner 

Gitte Meinert 

 


