
Status uge 4 efter genåbningen  
 
Kære forældre  
 
Så nåede vi med hiv, sving, mange arbejdstimer, smil, dygtige medarbejdere og herlige elever St. bededag, og jeg 
tænker, at vi alle sender en lille bøn til Mette Fredriksen om, at vi snart får en præcis udmelding omkring, hvordan vi 
kan få de største af skolens elever tilbage i skole igen. Det er et stort ønske for os, at vi kan få alle skolens elever 
tilbage på skolen og afslutte skoleåret på bedste vis med nærvær og optimisme. Vi vil meget gerne sende vores 9. 
klasser godt videre ud i livet med en afslutning på skolen og ikke på distancen. 
 
I ledelsen har vi tænkt forskellige scenarier igennem i forhold til genåbningen for de ældste elever. Hvis udmeldingen 
bliver, at de store elever skal tilbage i skolen, og der ikke slækkes på retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen, så skal vi 
have løst nogle praktiske og lokalemæssige udfordringer. Vi er i fuld gang med at kigge på alternative lokaler og sikre, 
at vi kan genåbne sundhedsmæssigt forsvarligt. Der er flere ender, der skal mødes, og andre personer, der skal 
involveres for at finde løsninger. 
  
Hvis/når Mette Frederiksen melder ud, at de ældste elever skal tilbage til skolen, er der således praktiske, logistiske og 
koordineringsmæssige forhold, der skal løses. Vi melder en plan ud for genåbningen for de ældste elever, når den 
fælles kommunale ramme for genåbningen er besluttet, og de lokalemæssige og facilitetsmæssige forhold er faldet på 
plads. Vi vil naturligvis arbejde på, at dette sker hurtigst muligt.  
 
Fra uge 20: Det er politisk besluttet, at selve skoledagen for 0-5. kl. udvides med én time (8-13) og eftermiddagens leg 
og læringsaktiviteter vil ske i tidsrummet kl. 13.00-15.00. Der vil være nødpasning fra kl. 15.00-17.00 og morgenåbning 
som vanligt fra 07.00-08.00. 
 
FFO1 tilbuddet for 0-2. kl. vil som hidtil foregå på skolen i de vante rammer og FFO2 tilbuddet (klub) for 3-5. kl. vil 
være et udetilbud, som vil foregå på Sols udeområde samt et mindre udeområde på skolens matrikel. Pædagogerne 
fra FFO2 vil melde mere ud om dette tilbud til forældre til børn på 3.-5. årgang. 
 
I forbindelse med den øgede skoledag for 0.-5. årgang og en afkortet ”leg og læringsaktivitet” er der blevet indgået en 
fælles kommunal rammeaftale for lærernes, børnehaveklasseledernes og pædagogernes arbejdstid. Det har betydet 
et andet planlægningsgrundlag, og alle årgange vil derfor fra den kommende uge opleve, at pædagogerne i større 
udstrækning end i de foregående uger, vil være en større del af formiddagens undervisningsaktiviteter. Derudover vil 
der være en lille håndfuld af udefrakommende personer fra kommunen, som er indtænkt i bemandingsplanen 
primært om eftermiddagen.  
 
Vores forårsbørn er nu alle begyndt på Søndersøskolen, og det er vores oplevelse, at opstarten er gået rigtig godt 
trods de anderledes omstændigheder. 
 
I ønskes en god bededagsferie med solskin og tid til familien. 
 
På vegne af ledelsen 
Gitte Meinert 
 


