SFO, skole og specialtilbud genåbner den 17. april
Kære forældre
Som I nok ved, skal vi nu til at genåbne Danmark gradvist og kontrolleret sådan som Regeringen har formuleret
det. Dermed er der en hverdag, som lige så stille begynder at ligne sig selv – selv om mange ting stadig vil være
meget anderledes i et stykke tid endnu.
Vi skal passe på os selv. Vi skal passe på hinanden. Vi skal holde afstand. Og vi skal f.eks. vaske hænder meget mere end vi plejer.
Siden vi fik Regeringens udmelding, har vi arbejdet på højtryk på at skabe de nødvendige rammer ud fra de vejledninger, vi har fået. Fra starten har vi prioriteret, at vi vil bruge den tid, der skal til, og at vi ikke vil gå på kompromis med sikkerheden for hverken børn eller voksne.
Den 8. april fik du et brev i eBoks fra Sundhedsstyrelsen. Jeg anbefaler, at du læser det meget grundigt:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Brev-til-foraeldre-i-forbindelse-med-genaabning
Jeg vil gerne takke for den indsats, I har ydet i en besværlig tid, og håber på jeres fortsatte opbakning og forståelse for, at der i opstarten kan være detaljer, som ikke er 100 % på plads. Oplever du noget, som er uhensigtsmæssigt, så fortæl det til lederen, der hvor dit barn er. Så ser vi på, om det er noget, vi kan ændre på, inden for
de rammer, vi har. Hav meget gerne forståelse for, at vi måske ikke har alle svar parat lige med det samme, for
alt dette er også nyt for os.

Skole (0.-5. klasse) og specialtilbud (alle årgange)

Du har barn i skole eller specialtilbud, som genåbner fredag den 17. april.
Sundhedsstyrelsens retningslinjer betyder en markant, anderledes hverdag, og det medfører nogle nødvendige
forandringer:
•

Ankomst og aflevering på skolen bliver anderledes. Du får besked inden genåbningen om, hvordan det
kommer til at foregå på din skole – herunder hvad tid dit barn skal møde.

•

Vi inddeler klasserne i mindre hold, så vi kan holde afstand: Holdene skal være sammen hele skoledagen og forblive samlet i de mindre hold i frikvartererne.

•

Der er mødepligt til undervisningen, og vi registrerer fremmødet.

•

Skoledagens længde kan blive reduceret i forhold til normalt, og dagens indhold kan variere af hensyn til
myndighedernes anbefalinger.

•

Særligt vedr. Solstrålen, Dagskolen og Ungdomsdagskolen: Vores tre specialtilbud genåbner fra 0.-10.
klasse. Hvis du har barn i et specialtilbud, kontakter personalet dig direkte med mere information om tilbuddets rammer for genåbning.

SFO

SFO'erne åbner sammen med skolerne den 17. april, og også her medfører genåbningen en række nødvendige
forandringer:
• Det er ikke sikkert, at vi kan åbne SFO'en for alle og have fuld åbningstid fra den dag, skolen starter.
Det skyldes Sundhedsstyrelsens retningslinjer, som blandt andet siger, at der skal være mere plads per
barn, end der plejer. Vi arbejder lige nu på at øge personalekapaciteten, så vi kan fordele os mere. På
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den måde vil vi så vidt muligt kunne tilbyde fuld åbningstid i SFO'en. Den enkelte SFO/Skole orienterer
løbende om SFO-tilbuddet, som kan variere fra skole til skole. SFO-startere (1. aprilbørn) og 0. klasseelever har førsteprioriteret til pasning i SFO-tilbud.
Dertil fungerer nødpasning fortsat for familier med kritisk behov efter de retningslinjer, vi har brugt i de
sidste uger.
For at vi kan planlægge pasningen i vores SFO'er, skal du ugentligt give besked om dit behov for pasning i den kommende uge. Vi giver besked hver uge senest inden lørdag kl. 12.00, i hvilket omfang, vi
kan passe dit barn i den følgende uge. Du får besked via Aula.
I første omgang skal du udfylde dit behov for perioden 17. april og 20.-24. april via SFO-systemet Tabulex (genvej findes i Aula eller på skolens hjemmeside). Det er samme fremgangsmåde, som du kender
fra ferietilmeldinger til SFO.
•

Børn, der skulle være startet i SFO/Skole den 1. april, kan starte i SFO den 17. april. Dvs. i mindre grupper fordelt i forskellige lokaler. Der vil være mulighed for, at I kan komme forbi jeres barns gamle børnehave og hente jeres ting, og sige farvel til personalet, torsdag den 16. april mellem kl. 10.00-12.00. I får
besked fra børnehaven om dette ift. hygiejne, afstand mm.

•

Dit barn må ikke have legetøj med i skole eller SFO.

Generel information
Vi er ekstra opmærksomme på ikke at modtage syge børn i SFO, Skole og specialtilbud jf. det omtalte brev fra
Sundhedsstyrelsen. Dit barn skal derfor blive hjemme, hvis det har symptomer på f.eks. forkølelse, influenza mv.
Kommer der symptomer i løbet af dagen, ringer vi til dig.
Sundhedsstyrelsen mener, at børn i risikogruppe godt kan gå i skole, men der skal være særlig opmærksomhed
på, at de skærpede forholdsregler efterleves af dem. Er I en familie med en person, der er i særlig risiko, kan
barnet som udgangspunkt også godt komme i skole ifølge Sundhedsstyrelsen. Der kan være tilfælde, hvor det
efter en konkret, individuel vurdering af sygdomsgrad hos den pårørende, kan vurderes, at barnet ikke skal i
skole. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit barn er i en særlig risiko, eller du har brug for særlig rådgivning, anbefaler
vi, at du taler med din læge, jf. brevet fra Sundhedsstyrelsen til forældrene fra den 8. april.
Vi er i gang med at undersøge rammerne for skolebus, børn der har taxakørsel mm. Det vender vi tilbage med
så snart, vi kan.
Vi opdaterer løbende stevns.dk/corona, Aula, skolernes hjemmesider samt Børneintra så følg med her.
Mens dit barn venter på at komme i skole igen, kan I se denne fine film, som fortæller om nogle de ting, der er
anderledes: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film_-Corona-Nyt---Saadan-gaar-vi-i-skole-igen
Vi glæder os til at modtage dit barn på fredag. Fortsat god påskeferie!

Venlig hilsen
Daniel Gottrup
Centerchef
Børn & Læring
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