Kære forældre
Selvom vejret har været knapt så godt i denne uge, så er det vores oplevelse, at det fortsat går rigtig fint
med genåbningen af Søndersøskolen. Vi ser glade børn og forældre, og vi ser glade og engagerede
medarbejdere.
Genåbning af FFO2
Der arbejdes på højtryk for, at alle skoler i Furesø kommune skal åbne op for FFO2-tilbud fra den 11. maj
eller hurtigst muligt derefter. Derudover skal undervisningstiden udvides til kl. 13. Vi er ved at udarbejde en
plan for denne genåbning, som vi vil melde ud til jer i løbet af næste uge.
Nu ved vi jo ikke, hvad Regeringens plan for genåbningen indeholder, og derfor kan rammerne se
anderledes ud efter den 11. maj, hvis de ældste elever skal tilbage til skolen. Vi kan se, at der gøres en stor
indsats hver dag for at få den bedst mulige fjernundervisning til at fungere. Dog hører vi også om, at der er
flere elever, der savner social kontakt til klassekammerater og som synes, at det er svært at overskue og
strukturere skolearbejdet.
Fra næste uge har vi i vagtplanen gjort os umage med at begrænse vores brug af lærere fra 6.-9. klasse, da
vi gerne vil prioritere en god kvalitet i fjernundervisningen, der er baseret på tæt daglig kontakt mellem
lærere og elever fx via møder i Teams, der medtænker gruppearbejde eller anden form for samarbejde
mellem eleverne, og hvor der foregår virtuel undervisning flere gange om ugen.
Forårsbørn starter den 4. maj
På mandag den 4. maj tager vi imod de sidste forårsbørn (ca. 60 børn), og i denne uge er der arbejdet på at
blive klar til at tage imod børnene i de nye rammer. Da vi skal leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer
bliver vi nødt til at organisere opstarten lidt anderledes, end vi plejer. Der er særligt to forhold, som vil
være anderledes. For det første vil klassedannelsen af de fire 0. klasse blive udskudt til skolestarten i
august. Indtil da er børnene inddelt i mindre grupper sammen med kendte kammerater fra børnehaverne.
Derved forsøger vi at minimere smittekæder og skabe mest muligt tryghed for børnene i opstarten. For det
andet vil børnene have base i lokaler i hovedbygningen i stedet for i bygning C, hvor de kommer til at høre
til efter sommerferien. På nuværende tidspunkt er alle skolens lokaler i anvendelse, da alle klasser er delt
op i to hold med hvert deres klasselokale, så vi kan overholde afstandskravet med de to meter i mellem
eleverne.
Vi har lavet meget få lokaleændringer, som I kan se i den vedhæftede lokaleplan. Derudover er det som
vanligt pædagoger på 0. årgang samt pædagoger på 3. årgang, der tager imod vores forårsbørn. Derfor vil
der være få justeringer i bemandingen primært på de to årgange.
COVID-19 på Søndersøskolen
I takt med genåbningen må man forvente, at flere bliver smittet med COVID-19. Ledelsen er ikke bekendt
med, at der har været tilfælde med COVID-19 på Søndersøskolen. I det tilfælde at der konstateres et
tilfælde med COVID-19 på Søndersøskolen, er det vigtigt, at vi har rammer, der sikrer den bedst mulige
tryghed både for den smittede og for de nære kontakter. Styrelsen for Patientsikkerhed har oplyst, at
oplysning om at et barn eller en medarbejder er smittet med COVID-19 er en helbredsoplysning. Der er ikke

hjemmel i epidemiloven til at videregive helbredsoplysninger på navngivne personer, og det betyder, at
navne på børn/medarbejdere, der er smittede med COVID-19, ikke må oplyses til uvedkommende. Skolens
ledelse vil derfor gå i dialog med den smittede eller den smittedes forældre om behovet og det eventuelt
hensigtsmæssige i at oplyse navnet til de nære kontakter.
Der kommunikeres på tre niveauer:
1) Til de nære kontakter, som gøres opmærksom på Sundhedsstyrelsens materialer til nære
kontakter. De nære kontakter gøres ligeledes opmærksom på, at de skal være særligt
opmærksomme på sygdomstegn og i endnu højere grad følge de generelle råd om god hygiejne,
men nære kontakter kan i udgangspunktet godt komme på skolen. Det er muligt for nære
kontakter at blive testet – også selvom man ikke har symptomer.
2) Til alle medarbejdere på skolen – og her bliver man gjort opmærksom på, at nære kontakter er
orienteret nærmere.
3) Til alle på hele skolen som en generel orientering

Fraværsregler
Der er netop kommet nye retningslinjer fra UVM for registrering af elevfravær, og her står der følgende:
”Hvis forældre vælger at holde deres barn hjemme fra skole uden en lægefaglig begrundelse, skal skolen
registrere barnet som ulovligt fraværende. Barnet vil i den situation ikke modtage nødundervisning, for
eksempel i form af fjernundervisning, og forældrene må derfor selv stå for undervisningen. Kommunen vil ligesom i øvrige tilfælde med hjemmeundervisning - have tilsynsforpligtelsen med undervisningen. Skolen
registrerer fravær og tilrettelægger selv registreringen, men indberetter ikke fraværet til
kommunalbestyrelsen. Der trækkes ikke i børnefamilieydelsen som følge af fravær fra undervisningen”
Derfor er udgangspunktet, at alle børn møder ind til selve undervisningen fra næste uge. I bliver således
ikke længere bedt om at framelde jer undervisningen.
Hvis jeres barn er lægefagligt vurderet til at være i risikogruppen og derfor ikke kommer, kan I kontakte
skolens ledelse via sikker mail på Aula.
Hvis jeres barn er syg, skal I skrive det i aula, som I plejer.
Hvis I skal anmode om ekstraordinær frihed, skal I skrive til skolens ledelse som vanligt.
Vi vil ønske jer alle en god weekend.
På vegne af ledelsen
Gitte Meinert

