Uge status uge 4 efter genåbning fase 2
Kære forældre
Endnu en uge går på hæld, og afslutningen af dette skoleår nærmer sig med hastige skridt. Denne ugestatus
bærer præg af, at der er kommet nye retningslinjer på flere områder, som vedrører skoleområdet.
Der er fortsat tale om nødundervisning frem til den 1. august
Bekendtgørelsen om lukning og gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler og institutioner, som
hidtil har haft 8. juni 2020 som udløbsdato, er netop forlænget til den 1. august 2020.
Det betyder, at det fortsat vil være nødbestemmelserne herunder nødundervisning, der vil være gældende
frem til 1. august 2020.
Børne- og Undervisningsministeriet skriver også, at der hurtigst muligt vil komme en udmelding om, hvilke
regler der vil være gældende, når forlængelsen ophører. Sidstnævnte ser vi naturligvis meget frem til at få
mere klarhed over, så vi ved, hvordan vi skal åbne skoledørene op til august : )
Nye retningslinjer for fejring af uddannelsesafslutning
Der er udkommet retningslinjer for bl.a. sidste skoledag, dimission og anden uddannelsesafslutning. Her
fremgår det, at arrangementer skal afholdes klassevist/holdvist dvs. ca. 25-30 elever med mulighed for, at
de nærmeste familiemedlemmer - ca. tre personer pr. elev/studerende kan deltage.
Lærere, elever og ledelse er snart klar med en plan for sidste skoledag for eleverne på 9. årgang den 19.
juni, som vi afholder på skolen i tidsrummet kl. 9-12.
Elever og forældre på 9. årgang vil ligeledes snart modtage en invitation til afholdelse af Dimission den 24.
juni, som foregår klassevis i tidsrummet kl. 16.30-19.
For en god ordens skyld vil vi her gøre alle deltagere opmærksomme på, at man IKKE skal møde op, hvis
man har symptomer på covid-19, og at man skal overholde retningslinjerne for hygiejne og afstand. Hvis
man selv eller ens nærmeste familiemedlemmer er i en særlig risikogruppe, bør man tage særlige
forholdsregler.
Skoler og institutioner frarådes at holde årgangsfester eller klassefester på skoler og institutioner, da de
sundhedsfaglige retningslinjer i disse situationer kun vanskeligt kan overholdes i praksis.
I kan læse retningslinjerne her:
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/jun/200607-retningslinjer-foruddannelsesafslutning.pdf?la=da
Afslutning i klasserne med morgenmad
Vi ved, at der flere steder er tradition for, at man mødes i klasserne til morgenmad og siger god sommer.
Det er en god tradition, og som så meget andet i denne tid, bliver vi nødt til at tage særlige forholdsregler.



Alle medbringer deres egen mad og drikke. Der må ikke deles ud



Det skal være udenfor og i udkanten af skolens område



I invitationen skal forældrene mindes om, at de ikke skal møde op, hvis de har symptomer, og at de
skal overholde de samme retningslinjer om f.eks. håndhygiejne, som gælder for skolens elever og
ansatte

Der henvises til retningslinjer for fejring af uddannelsesafslutning: https://www.uvm.dk//media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/jun/200607-retningslinjer-for-uddannelsesafslutning.pdf?la=da
Udenrigsministeriet fraråder alle unødvendige rejser til udlandet herunder også til Sverige
Børne- og Undervisningsministeriet har netop skrevet nedenstående ud på deres hjemmeside:
”Børn, elever og kursister, der har været i udlandet, opfordres – ligesom andre – til at holde sig hjemme i 14
dage efter hjemkomst.
Man behøver dog ikke at blive hjemme i 14 dage, hvis man har rejst gennem Sverige for at komme til eller
fra Bornholm (under forudsætning af, at der ikke er gjort ophold i Sverige under gennemrejsen), eller hvis
man fra den 15. juni 2020 rejser til områder i Tyskland, Norge og Island uden for byer med et indbyggertal
på over 750.000, og i øvrigt overholder Udenrigsministeriets særlige rejseråd til en tid med COVID-19. I kan
læse mere om både de danske indrejserestriktioner og Udenrigsministeriets rejsevejledninger her.
Det betyder, at dagtilbud, skoler, gymnasier, erhvervsskoler og andre uddannelsesinstitutioner mv. af
sundhedsmæssige grunde kan og bør afvise at modtage et barn, en elev eller en kursist, der har været i
udlandet, bortset fra de nævnte områder, fordi denne kan udgøre en smitterisiko for de andre børn, elever
eller kursister og personalet.”
Status på tilfælde af COVID-19 på Søndersøskolen
Vi er fortsat ikke bekendte med, at der er konstateret smittetilfælde med COVID-19 blandt medarbejdere
eller elever på Søndersøskolen.
I ønskes en dejlig weekend
På vegne af ledelsen
Gitte Meinert

