Ugestatus til forældre efter genåbningen fase 2
Kære forældre
Hvor er det godt, at få alle skolens elever tilbage på skolen igen.
Det er vores indtryk, at det er gået godt i denne uge, og at både børn og voksne glæder sig over gensynet,
selvom det fortsat ikke er den skole, som elever kender fra før Corona.
Vi har lavet få justeringer i lokaleplanen og i oversigten over vores udeområder – de er vedhæftet dette
opslag. Kort fortalt drejer ændringer sig om;
Lokaleplanen
0. årgang: Vi har valgt at fastholde, at klasserne på 0.årgang er delt op i to hold i hver deres lokale. Vi har
prioriteret en god bemanding, så det kan lade sig gøre med denne dobbeltbemanding.
8. årgang: Allerede på den første dag kunne vi konstatere, at det var ret pakket inde i deres lokaler, selvom
vi overholder afstandskravet på 1 meter i mellem eleverne. Det skyldes primært, at eleverne sidder ved
hvert deres tomandsbord, og at der derfor er en del flere borde i lokalet end vanligt. Da vi har tomme
lokaler lige ved siden af 8.klasserne, har vi besluttet, at klasserne deles i to hold i hvert deres lokale. I flere
af timerne i løbet af ugen vil der være dobbeltbemanding på klasserne, så holdene har hver deres lærer.
Udeområder
Da årgangene har forskudte pauser, har vi valgt ikke at dele alle udeområderne ind i zoner. Derved får
årgangene mere plads på udeområderne.
Forældremanual
Vi har lavet få ændringer i vores forældremanual. For at I ikke skal nærlæse manualen igen, vil jeg her ridse
ændringerne op:
Der må gerne deles ud til fødselsdage, hvis fx slik eller is er indpakket i papir og ikke har været ude af
emballagen inden uddeling. En person enten en voksen eller et barn deler ud til de andre elever forudgået
af korrekt håndvask.
Det er klassen, der er udgangspunktet for børnenes hverdag – det betyder, at vi fra uge 22 ikke længere
behøver at dele børnene ind i faste lege/trivselsgrupper. Det er dog vigtigt, at aktiviteter ude og inde
foregår i klassen og ikke på tværs af klasser.
I særlige tilfælde vil vi fortsat gøre brug af fjernundervisning, der hvor det giver mening. Det kan fx være i
forbindelse med sprogundervisning i udskolingen, hvor klasserne er opdelt i hold på tværs af klasser.
Ny fase med test og opsporing
Da antallet af smittede med coronavirus i Danmark er faldet betydeligt siden påske, er det nu igen åbnet op
for at lave smitteopsporing af nære kontakter til smittede.
Det har betydning for, hvordan vi skal håndtere smittetilfælde på vores arbejdspladser herunder også på
Søndersøskolen.

Det nye er:
•At nære kontakter til en smittet skal kontaktes og testes. Nære kontakter er defineret meget præcist, og
de fleste af os vil have få ”nære kontakter”.
•Mens de nære kontakter venter på svar fra 1. test, skal de selvisolere sig og kan dermed ikke komme på
arbejde.
Materiale om smitteudbrud på dagtilbud og skoler er desværre ikke klar endnu, men det forventes at
komme snart.
Vi har her linket til Sundhedsstyrelsens borgerrettede materiale: Til dig, der er en nær kontakt til en person,
der er smittet med ny coronavirus (7 sider) og Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus (12 sider)
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus

Jeg vil ønsker jer alle en dejlig og solrig kristi himmelfartsferie.
På vegne af ledelsen
Gitte Meinert

