Ugestatus uge 2 efter genåbning
Kære forældre
Vi er heldige med vejret i denne tid, hvor meget af vores undervisning og vores lege og læringsaktiviteter
helst skal foregå udenfor. Vi glæder os over, at vi har gode udeområder, og at der ligger natur rundt
omkring skolen, som vi kan benytte. Vi glæder os også over at opleve, hvordan alle på Søndersøskolen
bidrager til, at vi kan skabe en tryg og god skoledag for jeres børn i alt det nye.
Vi vil gerne takke jer forældre for jeres store opbakning og jeres opmuntrende bemærkninger til både
personale og ledelse i forbindelse med genåbningen. Det betyder meget.
Fjernundervisning for 6.-9. klasse
Marianne Hald udsendte i slutningen af sidste uge retningslinjer og rammer for vores fjernundervisning af
vores ældste elever. I retningslinjerne er der foretaget få justeringer siden opstarten af
fjernundervisningen, da vi er nødt til at benytte nogle af lærerne omkring 6.- 9. årgang i vores bemanding
på skolen. Vi forsøger naturligvis at begrænse dette, da vi meget gerne fortsat vil prioritere den bedst
mulige fjernundervisning for vores ældste elever. Vi er, ligesom jer, meget spændte på, hvordan resten af
indeværende skoleår skal forløbe for denne elevgruppe, som vi savner rigtig meget. Vi sender jer mange
tanker og håber på, at vi meget snart kan se jer igen på Søndersøskolen.
Forårsbørn starter på Søndersøskolen den 4. maj
Vi glæder os til at byde resten af vores forårsbørn velkommen på Søndersøskolen. Der starter ca. 60
forårsbørn på skolen mandag den 4. maj. Vi arbejder på højtryk for at etablere gode lokaler og en fornuftig
bemanding til denne børnegruppe, der selvfølgelig skal have den bedst mulige skolestart i de nye rammer.
Der kan komme små justeringer i lokaleplanen, i vores udeområder samt i vores bemanding, men vi vil
forsøge at begrænse dette mest muligt. I hører nærmere om dette i løbet af den næste uge. Vi kører videre
efter den plan, som I kender, for den resterende børnegruppe frem til den 10. maj. Så må vi se, hvad næste
udmelding bliver. Det betyder, at vi har nødundervisning for 0.-5. klasse fra 8-12 og leg og læringsaktiviteter
for 0.-3. klasse fra 12-16. Der er altså fortsat ikke FFO for 4. og 5. klasserne. Dette er en kommunal
beslutning.
Tegn på sygdom
Som vi tidligere har skrevet ud, er det kun symptomfrie børn og medarbejdere, der må møde op på skolen.
De typiske symptomer på COVID-19 er ondt i halsen, alment ubehag, muskelsmerter og evt. tør hoste og
feber. Hvis et barn eller en ansat får symptomer på sygdom, mens de er i skole/fritidsordning, skal de
hurtigst muligt hjem. Vi har indrettet venterum, hvor barnet opholder sig, indtil I som forældre kan hente.
Jeres barn skal vente med at komme i skole, til det har været symptomfrit i 48 timer.
Som forældre skal I hverken aflevere eller hente, hvis I selv har symptomer på sygdom.
Husk at orientere skolen, hvis jeres barn konstateres smittet med COVID-19.

Vask af hænder
Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndhygiejne, og det medfører naturligvis en hel del
håndvask i løbet af dagen. Vi er opmærksomme på, at det kan give tørre hænder, og derfor vil vi anbefale,
at de børn, der har problemer med håndeksem eller tørre hænder, medbringer en fed håndcreme
hjemmefra og smører hænder efter hver håndvask. Vi kan se, at mange af jer allerede gør dette, og at det
fungerer rigtigt fint rundt omkring.
Vi vil ønske jer alle en god weekend.
På vegne af ledelsen
Gitte Meinert

