Den 14. april 2020
Kære forældre på Søndersøskolen
I går sendte jeg i informationsbrev ud til jer i forbindelse med genåbningen på Søndersøskolen. Her følger
lige de sidste opdateringer. Bemærk at det er kommunalt besluttet, at der IKKE er leg og læringsaktiviteter
for 4.-5. klasse – se nedenfor.
Jeg vil gerne gentage, at vi har arbejdet hårdt på at kunne åbne skolen, så børnene kan få en god og tryg
skoledage. Vi vil gøre os umage med at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om afstand og håndvask. Vi
opholder os mest muligt udendørs, og børnene har den samme indendørs base gennem hele dagen.
Her følger de seneste meldinger forud for i morgen:
Skolernes åbningstider og nødpasning
0.-3. klasse
For børn i 0.-3. klasse vil skolen være åben fra kl. 8-16 med fokus på undervisning fra kl. 8-12 og leg og
læringsaktiviteter fra kl. 12-16.
Der er fortsat nødpasning som morgenåbning i tidsrummet kl. 7-8. Denne morgenåbning foregår i blok C.
Indgang ved indgangen til blok C – hvis der ikke står en voksen, kan man banke på døren. Der er ligeledes
eftermiddagspasning fra kl. 16-17. Den foregår udenfor i 0. årgangs udeområde.
4.-5. klasse
For børn i 4. og 5. klasse vil skoledagen være fra kl. 8-12. Der vil desværre ikke være leg- og
læringsaktiviteter efter kl. 12, fordi det er prioriteret, at de yngste klasser har god bemanding, indtil de nye
rutiner er indarbejdet. Disse åbningstider gælder indtil udgangen af april.
Der vil fortsat være nødpasning for 4. og 5. klasses børn frem til kl. 16, hvis der er forældre, der har brug for
det efter nødspasningsreglerne.
Kriterier for nødpasning
Børn kan få nødpasning, hvis deres forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige eller er ansat i en
privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre
pasningsmuligheder. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov
kan også tilbydes nødpasning. Har I behov for nødpasning, skal I kontakte skolen på
sondersoskolen@furesoe.dk

Her skal jeres barn møde op
I kan se på lokaleplanen, hvor jeres barn skal møde op. Vi har også sat skilte op, så I kan se, hvor I skal vinke
farvel til jeres børn. For elever i 2.-5. klasse opfordrer vi til, at I siger farvel på parkeringspladsen eller
udenfor skolens område.
Jeres børn vil være så meget ude som muligt i løbet af skoledagen. Sørg derfor for, at jeres børn er smurt i
solcreme inden, I kommer og har egen solcreme og udetøj med.
Bliv hjemme, hvis der er corona i husstanden
Er nogle i familien i jeres barns husstand syge af corona eller har corona-lignende symptomer, skal jeres
barn blive hjemme fra skole. Det har politikerne på Christiansborg besluttet mandag den 13. april.
Husk at give besked til skolen.

Jeg vil endnu en gang sige at vi glæder os meget til at tage imod jeres børn i morgen.
Bedste hilsner
Gitte

